
 

 

Hvordan finder du de bedste højttalere? 



 

 

Vi kan hjælpe dig med  
at finde de bedste højttalere 

Højttalere kan noget, som ingen anden teknologi 
formår. Hverken smartphones, fladskærme eller 
computere kan gøre det.  
Give dig unikke øjeblikke. 
 

Du behøver ikke at være ekspert, for at få den bedste 
lyd derhjemme. Du behøver heller ikke, at have for-
stand på højttalere eller deres teknik. 
 

Tro mig. Jeg har udviklet højttalere siden 1984 og har 
lagt navn til mere 100 forskellige modeller i tidens løb. 

Mit enkle budskab er, at højttaleren skal bringe dig tæt 
på de kunstnere, du holder af.  
 

Musikken kan gøre dig glad eller eftertænksom og give 
dig lyst til at høre mere, men det er højttaleren (og dens 
kvalitet) der bestemmer om musikken virkelig griber dig. 
 

Det sker nemlig alt for ofte, at oplevelsen af nærvær 
udebliver, når du hører musik på et musikanlæg. 
For det meste skyldes det, at højttalerne ikke gode nok. 
Denne folder hjælper dig med at finde de bedste. 

 

Ole Witthøft,  
grundlægger af  
System Audio A/S 

 

Hvordan skal du vælge? Lær vores enkle metode. 



 

 

Vi opfordrer dig til, at sammenligne SA 
med andre mærker 
 

Vi holder os ikke tilbage med at anbefale dig, at sammenligne lyden fra vores højttalere med 
andre mærker. Når alt kommer til alt, så er netop lyden højttalerens vigtigste egenskab. 

Du behøver ikke, at sætte dig 
ind i det tekniske 
 

Den gode nyhed er, at det at købe højttalere minder om 
at købe sko, tøj og andre personlige ting.  
 

Du kan læse om det og tale med andre, men du bliver 
meget klogere, når du prøver selv. 
 

Det gælder også for højttalere. 
 

Du kan studere de tekniske ting og måske endda blive 
fascineret af de avancerede teknologier. 
 

Men du kan roligt springe det meste af teknikken over. 
Hvis du alligevel ikke kan holde fingrene fra teknikken, 
bør du læser vores guide: ”Hvad fortæller de tekniske 
specifikationer”. Emnet er nemlig proppet med myter. 

 

Højttalerens verden er fyldt med tal, 
men du kan undvære de fleste af dem. 

Allerførst.  
Find en god butik 
 

For at finde de bedste højttalere, har du brug 
for en butik, der kan hjælpe. 
 

De bedste butikker giver dig muligheden for at 
sammenligne lyden fra forskellige højttalere. 
 

Medarbejderne ved hvad de taler om og besvarer 
dine spørgsmål ud fra personlige erfaringer. 
De ved, at gode højttalere er vitale for gode musik-
oplevelser og derfor har du brug for at kende en 
god butik. 
 

SA højttalere sælges ikke alle steder, så find den 
nærmeste forhandler på vores hjemmeside. 

Højttaleren er det vigtigste apparat 
 

God lyd kræver gode højttalere. Der findes ingen anden vej til god lyd. 
 

Højttaleren har ansvaret for hele 40% af den kvalitet, du får ud af dit musikan-
læg. 
 

Det betyder, at der er ikke noget andet apparat, der gør så meget for lyden. 
Du kan ikke spare på højttalerne og kompensere for besparelsen, ved at bru-
ge lidt ekstra på et af de andre apparater. For sådan fungerer det ikke.  
 

Du kan derimod gøre lidt ekstra ud af højttalerne og f.eks. spare på kablerne 
og få langt bedre lyd per investeret krone, for selv de dårligste kabler kan ikke 
spolere så meget, som et par ringe højttalere. 
 

Vi siger ikke, at der ikke er hørbar forskel på kvaliteten af anlæggets andre 
dele. Det er der. Vi siger, at den energi du bruger på, at vælge et par gode 
højttalere, giver dig den allerstørste og mest hørbare gevinst tilbage. 

Se vores sikre og enkle 
metode på bagsiden 

 

Højttaleren.  
Intet betyder mere 
for lyden 



 

 

Sådan finder du  
de bedste højttalere 

 

 

Stil dig selv 3 spørgsmål, når du sammenligner lyden fra forskellige højttalere. 
 

 

1. Hvilken af højttalerne får instrumenter og stemmer til at lyde naturligt? 
 

Hør f.eks. akustisk musik. Den ene af de højttalere du sammenligner, får f.eks. den 
akustiske guitar til at lyde mere ægte, mere nærværende. Det vil være den samme højttaler, 
som får lyden af en sanger til at virke, som om artisten står (næsten) inde stuen.  
På den gode måde. 
Den højttaler, som får instrumenter du kender til at lyde mest naturligt, vil også være den 
mest troværdige formidler af lyden af instrumenter, du ikke kender. 
 

Læg mærke til hvilken højttaler, der gør det lettest at forstå de ord, der bliver sagt eller sun-
get. Det er en egenskab, der betyder rigtig meget for dit fremtidige udbytte af musikken.  
Taleforståelighed er helt grundlæggende for gode højttalere. 
 

 

2. Hvilken af højttalerne gør det lettest at følge musikkens rytme? 
 

Hør rytmisk musik. Musikken har en bærende rytme, som gør, at du kan følge musik-
ken. 
En af de højttalere du afprøver, er bedre til at markere rytmen, end de andre. Lyt f.eks. på 
trommer. Hvilken højttaler gengiver dem præcist og giver en tydelig bevægelse i musikken. 
Den ene højttaler giver dig måske lyst til at bevæge foden i takt med rytmen? 

Det vil ofte være den, der er bedst til at formidle rytmen (i enhver form for musik). 

 

 

3. Hvilken af højttalerne er bedst til at adskille de enkelte instrumenter? 
 

Hør musik med mere end 3-4 instrumenter. Det er basalt, at en højttaler kan adskille 
lydene af forskellige instrumenter. Glæden ved at høre musik hænger nøje sammen med, at 
den præsenteres som en helhed. Ikke som en forvirret blanding af lyde. Så slukker du nemlig 
inden længe. En højttaler, der gør det let at adskille lyden af instrumenterne, er bedre til at 
pirre din nysgerrighed efter at høre mere.  

Derfor kan vi hjælpe 

 

 

System Audio har ikke lavet andet end højttalere 
siden 1984. Derfor kan vi rådgive om højttalere, 
som næsten ingen andre. 
 

Hos SA afprøver vi selv højttalere på mange måder. Vi 
arbejder med akustik på computere i et avanceret 3D-

univers. Vi laver elektroakustiske beregninger. Vi laver 
afprøvninger ved hjælp af måleopstillinger i lyddøde 
rum. Alle vores højttalere bliver til efter en lang række 
lyttetests og vi er blandt de meget få, der har erfaringer 
med videnskabelige blindtests og brugerinddragelse. 
 

Sagt på en anden måde: Vi er vant til, at afprøve højtta-
lere på alle mulige (og umulige) leder og kanter. 
 

Derfor kan vi, uden at ryste på hånden, give dig opskrif-
ten på en simpel test, som gør alt det komplicerede helt 
enkelt.  
 

En højttaler kan simpelthen ikke bestå denne test, uden 
at være den bedste.  
Til højre ser du, hvordan du bærer dig ad. 

System Audio A/S 

Klosterengen 137 L 

DK - 4000 Roskilde 

Denmark 

 

www.system-audio.com 


