
en rigtig explorer respekterer ingen grænser



SA er det eneste højttalermærke i verden, der er grundlagt af en musiker. 

Ole Witthøft spillede i et orkester og var forundret over, at stort set ingen 

højttaler var i stand til at gengive musik på en naturlig måde. Så i 1984 

byggede han sine første højttalere, der fik pressen til at udbryde: "Denne 

højttaler sætter nye standarder". Siden er vores højttalere blevet udbredt 

i det meste af verden og har vundet talrige tests og priser. Mennesker der 

vælger at leve med vores højttalere skiller sig ud fra mængden, fordi de 

forlanger en lydoplevelse, der hæver sig over den almindelige standard.

bygget på langtidsholdbare idéer 

I dag er Ole Witthøft udviklingschef for SA og leder et team af verdens bedste akustikere. 

Vores arbejde er drevet af kærlighed til lydoplevelser og ikke af, hvad der er teknologisk muligt.

De teknologiske begrænsninger udfordres konstant i en søgen efter nye muligheder for at skabe

højttalere, der er endnu mere musikalske end dem, vi kender i dag. Derfor tager det typisk flere

år at udvikle en SA højttaler. Til gengæld er de baseret på idéer, der holder længere end den

teknologiske mode.

form med indhold

Højttalere lyder bedst når de placeres centralt og synligt i stuen. Derfor integrerer SA akustik

med design og udfører vores håndværk så smukt, at højttalerne er en nydelse selvom de ikke

er i brug. Vores højttalere er designet til at være en del af dit hjem og lyde perfekt i samspil

med et almindeligt kvalitetsanlæg.

alternativet til det almindelige

explorer: a person who travels to unknown places in order to find out more about them



Den praler ikke. Men de rolige og enkle linier viser, at selv-

tilliden er i orden. Og i samme øjeblik du tænder for lyden,

åbner den et lydmæssigt landskab for dig, der overskrider

grænsen mellem dig og kunstnerne – og bringer oplevelserne

tættere på. 

Ved første blik, ser du højttalerens design som enkelt og 

harmonisk. Et nærmere eftersyn afslører at overfladen er

dækket af hele 42 stykker træ, der omhyggeligt ligger side

om side. Sådan er SA explorer. Skabt til at overraske ved

nærmere bekendtskab. 

Velkommen til en ny verden.

sofistikeret og inspirerende

den overvældende lydkvalitet præsenteres i et enkelt design



Det er vores mål at fremstille højttalere, der leverer så natur-

tro lyd som overhovedet muligt.

Derfor har vi investeret i 5 års udviklingsarbejde sammen med

en række af verdens førende akustiske ingeniører. Resultatet

er SA explorer – en højttaler, der gengiver rockens rå dynamik,

jazzens sprøde stemninger, symfoniorkestrets komplekse

klange, skuespillernes stemmer og filmens specialeffekter

mere naturligt og med større overskud, end du troede muligt. 

Uanset om du bruger SA explorer sammen med dit musik-

system eller i hjemmebiografen, bliver du fanget af højttaler-

nes evne til at bringe dig tæt på kunstnerne. Ved svag lyd-

styrke hører du selv de mindste detaljer med en utrolig

klarhed. Og selv når lydniveauet nærmer sig en live koncert,

bevarer du overblikket og kan placere instrumenter, stemmer

og lyde helt præcist i lydbilledet. 

SA explorer er mere end en højttaler: Den er en invitation.

hvad vil du opleve i dag?

designet med en langtidsholdbar enkelhed. SA explorer i hvid satin lakering



SA explorer er bygget til at imponere med sin lyd – ikke med

et prangende udseende. Med sine rene linier er den let at

placere i dit hjem, og lyden er overvældende flot, også under

vanskellige akustiske betingelser. I nogle hjem vil SA explorer

muligvis være den eneste højttaler, der kan give topklasse

lydkvalitet. 

Det kan lade sig gøre, fordi SA explorer er skabt til at fungere i

et almindeligt boligmiljø. Højttalerelementerne er placeret, så

lyden er lige i ørehøjde, når du sidder ned. Og hele højttaleren

er fra grunden udviklet til at sikre, at din oplevelse forstyrres

mindst muligt af lydrefleksioner.

I næsten alle boliger er gulvet foran højttaleren og loftet over

den helt jævne overflader, der vil reflektere lyden på dens vej

mod dine ører. Derfor udstråler SA explorer mindre lyd mod

gulv og loft end andre højttalere, og selve kabinettets udform-

ning og konstruktion er også med til at forhindre refleksioner.

Resultatet er, at du får en helt anderledes oplevelse af at være

tæt på kunstnerne, end du er vant til fra andre højttalere.

skabt til en hjem – ikke et
laboratorium

fineret med 42 stykker ægte kirsebærtræ. I denne finish er SA explorer smukkere end de fleste møbler



I dag kan du få bedre filmoplevelser derhjemme, end du

nogensinde har fået i biografen. Og lige så vellydende, SA

explorer er i et musiksystem, lige så effektivt bringer den 

filmens handling tæt på dig.

Men den har én begrænsning – den kan ikke give dig den

optimale filmlyd uden hjælp fra en centerhøjttaler. Hvad gør

man i en verden, hvor der ikke findes en centerhøjttaler, der

kan leve op til SA explorer? Man skaber en, der kan!

SA explorer som fronthøjttaler – når SA exact bruges som center- og baghøjttaler

når explorer går til filmen,
spiller SA exact en central 
rolle



SA exact er den ultimative centerhøjttaler til dig, der ikke vil

gå på kompromis med lyd til billeder. Brug den sammen med

SA explorer, og du får en oplevelse, du aldrig har hverken

hørt eller set magen til.

teknologien bli’r i familien

Når SA exact som den eneste centerhøjttaler på markedet

kan leve op til SA explorers fornemme gengivelse, skyldes

det, at de to højttalere indeholder samme sublime teknologi.

Det kan du læse mere om bagest i brochuren.

du får store oplevelser, når lyden er exact

SA exact behøver ikke hjælp fra sin storebror for at levere

imponerende åben og dynamisk lyd. Den kan selv, og derfor

er den et seriøst alternativ, hvis du foretrækker en højttaler,

der står på en hylde eller hænger på væggen.

SA exact - det perfekte
match

SA exact er en universalhøjttaler, der tilbyder topklasse lydkvalitet



SA exact fylder ikke meget rent fysisk. Derfor kan du få stor

lyd, selvom du ikke har plads til store højttalere.

Den er perfekt til placering omkring en vægmonteret flad-

skærm. Og uanset om den monteres vandret eller lodret –

eller står på et bord under skærmen – leverer den en levende

og engageret lyd, der giver filmhandlingen ekstra liv. Præcis

som du forventer af "en lille explorer". 

Naturligvis er SA exact lige så oplagt som højttaler i et

musiksystem af høj kvalitet.

diskret - men ekstremt nærværende

sort satin lakering – bemærkelsesværdig og personlig hvid satin lakering – minimalistisk og rent



SA exact leveres i forskellige farver og finish. Du kan endda

bestille den i en farve, der passer præcis til din indretning.

velkommen alle steder

ægte kirsebær – klassisk og tidløst ægte ahorn – lyst og moderne



• XL technology udnytter to svingspoler i hvert baselement 

til gengivelsen af de dybeste toner

• XL technology gør vores baselementer i stand til at 

gengive langt dybere bas end baselementer med 

traditionel teknologi

• membranvægt: 0,9 gram, svarende til 25 % af vægten på 

et almindeligt stykke A4 papir

• 12 mm slaglængde (membranvandring)

• chassis i støbt aluminium

• W1404XL baselementet er magnetisk afskærmet

• XL technology findes kun i SA højttalere

Hvert W1404XL baselement indeholder en ny teknologi med to

svingspoler i motorsystemet i stedet for én. Vi kalder teknolo-

gien XL technology, fordi lyden bliver "extra large" og fordi

excel betyder at mestre. Disse små baselementer har en

næsten utrolig holdbarhed og præcision, fordi de forskellige

bevægelige dele er støbt sammen og ikke limet som i tradi-

tionelle baselementer.

baselementerne anvender 
XL technology

XL technology giver stor lyd fra højttalerelementer af forbløffende små dimensioner



Akustik, finmekanik og musikalitet mødes i diskanthøjttaleren

T2506XS, og giver en fantastisk nuanceret gengivelse af

lydens detaljer. Med en membranvægt på bare 80 mg, er den

næsten gennemsigtige membran muligvis den letteste, der

nogensinde er fremstillet.

• XS technology betyder, at en wave guide rundt om 

diskanthøjttaleren kontrollerer lydens udstråling, så den 

ikke reflekteres fra kabinettets forplade og kanter.

• XS technology sikrer også, at diskanthøjttaleren udstråler 

lyden over et større areal end nogen traditionel diskant-

højttaler. Du kan bevæge dig rundt, eller sidde forskellige 

steder, og stadig opleve en ensartet lydkvalitet i hele 

rummet.

• en 12 mm forplade i støbt aluminium, danner et vibra-

tionsfrit grundlag for diskanthøjttalerens formidling af 

information, der kan kræve nøjagtige membranbevægelser

på helt ned til 0,0005 mm!!

• indbygget separat kammer bag membranen

• T2506XS diskanthøjttaleren er magnetisk afskærmet

• XS technology findes kun i SA højttalere

diskanthøjttaleren T2506XS 
er et akustisk mesterstykke

XS technology gør, at lyden udstråles til en større del af stuen
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SA explorer

belastbarhed 400 Watt

frekvensområde(+/- 1.5 dB) 30 – 35.000 Hz

impedans 4 ohm

følsomhed (1W, 1 m) 90 dB

delefilter (24 dB/okt.) 900 / 3000 Hz

bashøjttalere 4 x W1404XL

diskanthøjttaler T2506XS

magnetisk afskærmet ja

biwiring ja

finish (ægte træ) kirsebær eller ahorn

finish (lakeret) satin hvid - 

andre farver på bestilling

dimensioner (BxHxD) cm 18 x 122 x 35.5

SA exact

belastbarhed 150 Watt

frekvensområde(+/- 1.5 dB) 45 – 35.000 Hz

impedans 8 ohm

følsomhed (1W, 1 m) 87 dB

delefilter (24 dB/okt.) 2500 Hz

bashøjttalere 2 x W1404XL

diskanthøjttaler T2506XS

magnetisk afskærmet ja

biwiring nej

finish (ægte træ) kirsebær eller ahorn

finish (lakeret) satin hvid eller sort - 

andre farver på bestilling

dimensioner (BxHxD) cm 61 x 22,5 x 17

tekniske specifikationer


