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forkæl dig selv



en virksomhed med sjæl

Det var Ole Witthøft, der grundlagde System
Audio A/S i 1984. Han havde længe ledt efter
nogle virkeligt gode højttalere, og som musi-
ker vidste han, hvordan musik skal lyde. 
Ole forklarer: "Der fandtes ingen højttalere,
der kunne gengive musikken på en levende
måde. De fleste lød kedeligt og unaturligt.
Når du ikke hører lydens detaljer, eller for-
nemmer stemningen, fordi gengivelsen er for
dårlig, så opdager du aldrig hvor spændende
musik kan være. Jeg undrede mig over hvor-
for højttalere konkurrerede om de bedste tek-
niske data, når det er lyden det drejer sig om".
Derfor besluttede han sig for, at bygge sine
egne højttalere. I løbet af få år voksede
efterspørgslen på Ole Witthøft´s højttalere. 
I dag er SA et af de mest nyskabende mær-
ker indenfor kvalitetshøjttalere.

Ole Witthøft
Grundlægger af System Audio A/S

at turde være
anderledes
- historien

Året var 1984. Dengang skulle højttalere være
gigantiske og teknisk komplicerede. 
Her introducerede System Audio sin første
højttaler, og pressen skrev forbløffet: "Denne
højttaler sætter nye standarder". Det var ikke
en højttaler som alle de andre, for det var en
kompakt højttaler med stor lyd. En højttaler,
der var skabt i fascination for fremragende
lyd – ikke bare teknologi. 
En højttaler der viste en ny vej.

2



den nye standard

SA7K er en markant nyskabelse indenfor højttalere. Den sætter nye

standarder for lydkvalitet gennem en konstruktion, der tør bryde

med traditionerne.

SA7K henvender sig til mennesker, der forlanger en lydmæssig præci-
sion, der hæver sig langt over dagens almindelige standard. 
SA7K leverer den imponerende oplevelse at sidde lige foran et levende
orkester. Kun de færreste får nogensinde denne oplevelse hjemme i
deres egen stue. Lyden opstår frit i lokalet, rig på detaljer og nuancer.
Præcis i sit rytmiske udtryk. Stor i sit klanglige panorama. Og en dag-
lig invitation til at høre mere.

teknisk beskrivelse

• Kabinet bygget efter patenteret princip
• Højttalerenheder med ny teknologi
• 21/2-vejs design
• PDW bassystem (pressure driven woofer)
• Waveguide diskanthøjttaler
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring/bi-amping

SA7K viser sin nyskabende teknologi gennem et anderledes udseende
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bedre spredning af lyden

En lille højttalermembran har fra naturens side en bedre spredning af
lyden, end en stor membran. Derfor behøver du ikke at sidde lige
foran højttalerne, for at få glæde af lyden. Du har god lyd i hele stuen.

let at integrere

Højttalerne er lavet til at fungere i stuens akustik og bruger endda
akustikken til deres fordel og kan placeres tæt på stuens vægge.
Samarbejdet mellem højttaler og forstærker er vigtig, for at opnå god
lyd. Derfor er en SA en såkaldt "let belastning" for anlæggets forstær-
ker. Det betyder i praksis at højttalerne kan anvendes med ethvert
kvalitetsanlæg.

en anderledes idé 
om teknologi
I en verden hvor teknologier og sandheder kommer og går som

døgnfluer, er SA højttalere baseret på en række langtidsholdbare

idéer, der holder længere end den almindelige teknologiske mode.

Lyden er det vigtigste for en højttaler. Men højttaleren arbejder med
naturlovene på en måde, som ingen andre af apparaterne i et anlæg. 
I en forstærker, en DVD eller en CD består signalet af elektroner, der
bevæger sig med stor præcision og hurtighed. Men i en højttaler ska-
bes lyden ved hjælp af membraner, der bevæger sig. Højttalerens
membraner vejer langt mere end elektroner, og blandt andet derfor
mister lyden en stor del af sin præcision i en højttaler. Man kan sige,
at højttaleren er det langsomste apparat i et anlæg.

hurtigere er bedre

En SA er langt hurtigere end en almindelig højttaler, fordi vi anvender
mindre og lettere membraner, der vejer det kvarte af et almindeligt
stykke papir eller mindre. En almindelig højttalermembran vejer mindst
det dobbelte. Forestil dig, hvad hurtigheden betyder for den lyd du
hører.

langt bedre lyd

Lette membraner reagerer utroligt hurtigt, og afslører myriader af lyd-
detaljer, som en stor membran ganske enkelt er for tung til. Derfor bli-
ver bassen aldrig buldrende, instrumenter lyder klart og dynamisk og
det er let at forstå hvad mennesker synger eller siger. 
Det er en mere naturlig oplevelse. Bedre lyd og hurtighed er ikke en
gevinst for en bestemt slags musik, men for enhver musikform eller
lydsporet på en film.

SA vil begejstre 

flere mennesker 

med bedre lyd
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SA2K skiller sig ud fra mængden ved at være en kompakt højttaler,

der lyder langt større end den ser ud. Du kan ikke sammenligne den

med andre kompakte højttalere, for de har ingenting tilfælles, bort-

set fra størrelsen.

SA2K henvender sig til mennesker med en glødende interesse for
musik, som ønsker at høre enhver detalje og nuance i musikken og
som samtidig ønsker sig en kompakt højttaler.

teknisk beskrivelse

• Kabinet bygget efter patenteret princip
• Højttalerenheder med ny teknologi
• 2-vejs design
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring/bi-amping
• Tilbehør: FS2K højttalerstander

den bedste kompakte højttaler
vi har lavet

SA2K fylder stuen 

med lyd – ikke med

højttalere

SA2K

set oppefra, fornemmer 

du kabinettets særlige form

SA2K opnår den 

optimale lydkvalitet 

med standeren FS2K
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en imponerende højttaler

SA1750 er allerede imponerende, når du ser den. 

Den høje slanke facon og den imponerende finish, er

uden tvivl blandt markedets smukkeste. Lyden er lige

så imponerende.

SA1750 ligner ikke en almindelig højttaler, og det har
aldrig været meningen. For første gang kan du opleve en
High End højttaler, der er lavet i fascinationen for god lyd
– ikke bare teknik. Den er let at integrere i enhver bolig,
fordi den kun er 13 cm bred (svarer til størrelsen på en CD).

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder
• Magnetisk afskærmet
• 21/2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabilt kabinet 
• Vibrationsdæmpende gummi integreret i sokkel
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping

SA skaber højttalere, der hæver sig over 

den almindelige standard

SA1750
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respekt for kvalitet

SA1730 er en smagfuld kvalitetshøjttaler, der er diskret

af udseende. Lyden har autoritet og matcher enhver

musikform.

Her anvendes erfaringerne fra SA1750 i et mindre format.
Derfor vil du også se, at SA1730 har mange af de samme
kvaliteter som sin "storebror". Den gør en dyd af at være
anderledes. I stedet for at være kompliceret er den enkel.
Den er kompakt, ikke gigantisk. Den gør ikke forskel på
musik og film, for den kan bruges til begge. Lyden er
dynamisk og naturlig på grund af de specielle kraftfulde
højttalerenheder med letvægtsmembraner.

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder
• Magnetisk afskærmet
• 21/2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabilt kabinet 
• Vibrationsdæmpende gummi integreret i sokkel
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping

SA1730 er tænkt som en nydelse 

for ørerne. Den er ydermere et 

smukt møbel

SA1730
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SA1280 kan anvendes i ethvert kvalitetsanlæg

flot lyd i et smukt møbel

SA1280 er en smagfuld gulvhøjttaler i ægte træ. 

Brug den til alle former for musik eller lad den indgå i

din hjemmebiograf. 

SA1280 er et eksempel på teknologisk kunst, for den er
på samme tid enkel og avanceret. Et produkt af moderne
videnskab og ægte håndværk. Kabinetterne fremstilles
parvis, så hvert enkelt sæt har identisk åretegning.
Finishen er lige så smuk som de fineste møbler. SA1280
kan sammensættes med alle kvalitetsanlæg på markedet
og er let at placere i stuen med et optimalt resultat.

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder
• Magnetisk afskærmet
• 21/2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabilt kabinet 
• Vibrationsdæmpende gummi integreret i sokkel
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping

SA1280
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lev med lyd

SA vil begejstre flere mennesker med bedre lyd.

Nogle mennesker bruger lydoplevelser som  kilde til inspiration og
underholdning. De værdsætter klangen af et brusende symfoniorkester.
De kender den ægte blues fra Chicago og ved præcis hvordan den
skal swinge. De kender lyden af en Stratocaster: guitaren der har for-
midlet lyden af rockkultur i årtier. De føler sig hjemme i jazzens under-
fundige udtryk. De går ikke af vejen for et fuldblods rockorkester. 
Eller de sarte sprøde toner i barokmusikken. De kender sangere og
deres gribende stemmer – og holder af både det nye og det gamle.
SA skaber højttalere til disse privilegerede mennesker.
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enkel og minimalistisk, men også kraftfuld 

og dynamisk

diskret og kraftfuld

Med en bredde, der svarer til størrelsen på en CD (13 cm),

er SA1550 er virkelig slank højttaler, der adskiller sig fra

mængden. Den er let at få plads til i enhver stue og kan

anvendes til musik og hjemmebiograf i høj kvalitet.

SA1550 er stor lyd fra en kompakt højttaler. Den er vel-
egnet til alt fra klassisk musik til hårdtslående rock, fordi
højttalerenhederne er stand til at gengive musikken med
både fine detaljer og rå energi. Fuld magnetisk afskærm-
ning gør den også velegnet til hjemmebiograf, da af-
skærmningen tillader at højttaleren placeres tæt på et TV.

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder
• Magnetisk afskærmet
• 21/2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabilt kabinet 
• Vibrationsdæmpende gummi integreret i sokkel
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping

SA1550
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SA1530

stor lyd fra en usædvanlig og slank 

højttaler

forvent det uventede

SA1530 har evnen til at overraske. Du ser en kompakt

højttaler, der kun er 13 cm bred (samme bredde som en

CD), men du hører en stor og levende lyd. SA1530 kan

bruges til både musik og hjemmebiograf.

SA1530 er lettere at placere i stuen end nogen anden
kvalitetshøjttaler. Det enkle design og den slanke udform-
ning, får den til at passe ind hvor som helst. Og den mag-
netiske afskærmning gør, at den kan stå tæt på et TV.
Man tager let fejl af dens kompakte størrelse, men SA1530
er en overraskende kraftfuld og præcis højttaler, der kan
anvendes til alle former for musik og hjemmebiograf.

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder
• Magnetisk afskærmet
• 2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabilt kabinet 
• Vibrationsdæmpende gummi integreret i sokkel
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping
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betyder, at højttaleren er orienteret som centerhøjttaler til en hjemme-
biograf.  Fordelen er, at du kan vælge højttalere med helt identisk lyd-
kvalitet til hele din hjemmebiograf.

store idéer i kompakte 
højttalere
I en verden af plastikhøjttalere er SA anderledes. Vores kompakte 
højttalere kan formidle en overraskende lydoplevelse, der synes langt
større end højttalernes fysiske dimensioner. For SA er oplevelsens
kvalitet vigtigere end noget andet. Derfor har en kompakt SA højttaler
kun størrelsen til fælles med almindelige kompakte højttalere.

Frem for et udseende i plastik har alle SA højttalere en finish i ægte træ.

Alle kompakte SA højttalere er forberedt til anvendelse med special-
designede væg- og loftsbeslag, samt gulvstander. Dette forenkler
opsætningen og sikrer kvaliteten.

En fuldstændig magnetisk afskærmning af de kompakte højttaler-
modeller giver mulighed for placering af højttalerne tæt på sarte elek-
troniske apparater, som f.eks. TV og computer.
Flertallet af de kompakte SA højttalere findes i en AV version, hvilket
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SA720 – en kraftfuld 

og kompakt højttaler

centerhøjttaleren SA720AV er identisk med SA720,

men beregnet til at ligge over eller under et TV, 

eller hænge på væggen

moderne multifunktion

SA720 er skabt til en verden i bevægelse. Den kan placeres stort set

overalt og anvendes til alle de formål, som kræves af en moderne

kvalitetshøjttaler i hjemmet.

SA720 er en kraftfuld og alsidig kompakthøjttaler, der kan anvendes til
mange formål. Nyd dens musikalitet i sammensætning med et kvalitets-
anlæg eller brug dens råstyrke i en hjemmebiograf. Lad lydens kvalitet
give dig glæde af alle former for musik eller brug den høje tekniske
standard til at få fuldt udbytte af de nyeste digitale lydformater. 
Findes også som centerhøjttaler under navnet SA720AV.

muligheder for placering

• på væggen med beslaget WB1
• fra loftet med beslaget CB1
• på gulvet med standeren FS1

sådan kan SA720 anvendes

• i et musikanlæg til alle former for musik
• som fronthøjttaler i en hjemmebiograf
• som centerhøjttaler i en hjemmebiograf (under navnet SA720AV)
• som baghøjttaler i en hjemmebiograf
• med en aktiv subwoofer (SE175 eller SE200) i et musikanlæg

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder 
• Magnetisk afskærmet
• 21/2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabil kabinetkonstruktion
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping

SA720 + SA720AV



14

SA710 – dens bredde

svarer til størrelsen 

på en CD (13 cm)

intelligent design

Med en bredde på bare 13 cm er SA710 i stand til at passe ind overalt.

Dens lydkvalitet overgår langt den fysiske størrelse og matcher alle

former for musik og hjemmebiograf.

SA710 er en alsidig højttaler der leverer en autentisk og præcis gen-
givelse. Oplev den som højttaler i et musikanlæg og bliv betaget af den
store lyd eller anvend den i hjemmebiografen, hvor dens klare og detal-
jerede klang giver en utrolig og nærværende oplevelse. Findes også
som centerhøjttaler under navnet SA710AV.

muligheder for placering

• på væggen med beslaget WB1
• fra loftet med beslaget CB1
• på gulvet med standeren FS1

sådan kan SA710 anvendes

• i et musikanlæg til alle former for musik
• som fronthøjttaler i en hjemmebiograf
• som centerhøjttaler i en hjemmebiograf (under navnet SA710AV)
• som baghøjttaler i en hjemmebiograf
• med en aktiv subwoofer (SE175 eller SE200) i et musikanlæg

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder 
• Magnetisk afskærmet
• 21/2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabil kabinetkonstruktion
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping

SA710 + SA710AV

centerhøjttaleren SA710AV er identisk med SA710,

men beregnet til at ligge over eller under et TV, 

eller hænge på væggen
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høj kvalitet i et 

kompakt format

magisk musikalitet

Det virker næsten magisk, at den lille SA705 er i stand til at skabe

stor lyd i høj kvalitet. Men der er ingen hemmeligheder.

Det er avanceret akustik og en stor omhu i hver eneste højttaler, der er
forklaringen på den fremragende lydkvalitet. SA705 har intet til fælles
med en almindelig kompakt højttaler, bortset fra størrelsen.

muligheder for placering

• på væggen med beslaget WB1
• fra loftet med beslaget CB1
• på gulvet med standeren FS1

sådan kan SA705 anvendes

• i et musikanlæg til alle former for musik
• som fronthøjttaler i en hjemmebiograf
• som baghøjttaler i en hjemmebiograf
• med en aktiv subwoofer (SE175 eller SE200) i et musikanlæg

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder 
• Magnetisk afskærmet
• 2-vejs design
• Mekanisk stabil kabinetkonstruktion
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)

SA705
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kraftfuld multihøjttaler

SA520 er bygget på SA´s erfaringer indenfor kompakte højttalere

med stor lyd, der kan anvendes til både musik og film. 

SA520 håndterer den fornemste disciplin, for en højttaler: gengivelse af
musik så den lyder naturtro, dynamisk og levende. Her overrasker
SA520 med en lydkvalitet, der langt overgår højttalerens kompakte
størrelse. I kraft af sin magnetiske afskærmning er SA520 også velegnet
som kraftfuld centerhøjttaler til den krævende hjemmebiograf. I denne
version hedder højttaleren SA520AV.

muligheder for placering

• på væggen med beslaget WB1
• fra loftet med beslaget CB1
• på gulvet med standeren FS1

sådan kan SA520 anvendes

• i et musikanlæg til alle former for musik
• som fronthøjttaler i en hjemmebiograf
• som centerhøjttaler i en hjemmebiograf (under navnet SA520AV)
• som baghøjttaler i en hjemmebiograf
• med en aktiv subwoofer (SE175 eller SE200) i et musikanlæg

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder 
• Magnetisk afskærmet
• 2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabil kabinetkonstruktion
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)
• Mulighed for bi-wiring og bi-amping

SA520 + SA520AV

centerhøjttaleren SA520AV er identisk med SA520,

men beregnet til at ligge over eller under et TV, 

eller hænge på væggen

SA520 – en usædvanlig 

kompakthøjttaler med mange

anvendelsesmuligheder
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centerhøjttaleren SA510AV er identisk med SA510,

men beregnet til at ligge over eller under et TV, 

eller hænge på væggen

kompakt og alsidig

SA510 er en unik og alsidig højttaler med en overraskende stor lyd.

Den kan sidde på væggen, hænge ned fra loftet eller stå på gulvet.

Dit valg af tilbehør bestemmer hvor den skal placeres. Findes også

som centerhøjttaler under navnet SA510AV.

SA510 er en fornem repræsentant for SA teknologi, for den viser det er
muligt at opnå stor lyd fra en kompakt højttaler. Den er velegnet til alle
former for musik og hjemmebiograf og har en ydelse i høj kvalitet. 
Den magnetiske afskærmning gør det muligt for SA510 at blive placeret
tæt på et TV.

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder 
• Magnetisk afskærmet
• 2-vejs d´Appolito design
• Mekanisk stabil kabinetkonstruktion
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)

muligheder for placering af SA510/SA510AV og SA505

• på væggen med beslaget WB1
• fra loftet med beslaget CB1
• på gulvet med standeren FS1

sådan kan SA510 og SA505 anvendes

• i et musikanlæg til alle former for musik
• som fronthøjttaler i en hjemmebiograf
• som baghøjttaler i en hjemmebiograf
• med en aktiv subwoofer (SE175 eller SE200) i et musikanlæg

sådan kan SA510AV anvendes

• som centerhøjttaler i en hjemmebiograf

SA510 + SA510AV SA505

en virkelig kompakt 

højttaler med 

overraskende stor lyd

stor lyd fra en 
kompakt højttaler
SA505 er en overraskende kompakt højttaler, der leverer ægte SA lyd.

Den kan placeres næsten overalt og kan anvendes i alle kvalitetsan-

læg til både musik og hjemmebiograf.

Med SA505 fylder du rummet med lyd, ikke med højttalere. Den er langt
mere kraftfuld end størrelsen indikerer, og er magnetisk afskærmet, så
den kan placeres tæt på et TV.

teknisk beskrivelse

• Ekstremt hurtige højttalerenheder 
• Magnetisk afskærmet
• 2-vejs design
• Mekanisk stabil kabinetkonstruktion
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)

den kan næsten stå i en 

håndflade, den lille SA505.

Lyden kan fylde en stor stue



hinanden. Vigtige elementer i lyden forsvinder og selv forskellige
instrumenter lyder ens. Sådan er det ikke med en SA SubElectro, for
den gør en særlig indsats for hurtighed og præcision. 

Den ekstreme indbyggede forstærker rummer en kraftig strømforsy-
ning, der er i stand til at levere meget store effekter. Bashøjttalerens
magnet er mindst dobbelt så stor, som magneten i en almindelig aktiv
subwoofer. Kabinettet er fremstillet af 25 mm finéret MDF, for at opnå
optimal stabilitet. På forsiden og i bunden er kabinettet yderligere for-
stærket, så tykkelsen henholdsvis er 35 og 50 mm. 

Denne kombination af stor stabilitet, masser af forstærkereffekt og
stor kontrol over bashøjttalerens membranbevægelser giver en utrolig
energi og præcision, der er let at integrere i lyden fra dine øvrige højt-
talere.

anderledes aktive 
subwoofere
SA SubElectro subwooferne bryder med traditionerne omkring aktive

subwoofere. Her oplever du betydningen af hurtighed og præcision,

der gør at bassen aldrig buldrer, men altid lyder dyb og præcis. 

De to aktive subwoofere i SubElectro serien er usædvanligt alsidige.
De er specialiseret i præcis gengivelse af dybe toner. Derfor kan de
anvendes i en hjemmebiograf, hvor de vil tilføre energi og drama til 
filmoplevelsen. Helt usædvanligt for aktive subwoofere kan de også
anvendes i et musikanlæg, hvor de yder en dybere og mere præcis
bas end en almindelig højttaler kan tilbyde også selvom den er meget
større.

hurtigere er bedre

Alle kender problemet med buldrende bas fra aktive subwoofere.
Lyden bliver upræcis og det er svært at adskille forskellige lyde fra

en aktiv subwoofer, der adskiller sig fra mængden ved at tilbyde 

en præcis basgengivelse - og ved at være et smukt møbel. 

Navnet er SubElectro 200
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380 Watt at bruge af …

Trods sin beskedne størrelse er en SubElectro en kraftig aktiv

subwoofer med en unik mulighed for tilpasning til stuens akustik.

Du kommer ikke til at løbe tør for effekt med en SA SubElectro. Du vil
derimod opleve en stærk og potent gengivelse af dyb bas. Den runde
plade under kabinettet er ikke bare en elegant designidé. Pladen kan
drejes og forandre subwooferen fra basrefleks til trykkammer. Et enkelt
og unikt princip der giver mulighed for at tilpasse subwooferen, hvis
stuen har vanskelig akustik. 

teknisk beskrivelse

• Indbygget klasse A/B forstærker i høj kvalitet
• Unik mulighed for tilpasning til stuens akustik
• Særlig bass boost funktion til hjemmebiograf formål
• High Output med mulighed for bortfiltrering af dybe toner til front

højttalere 
• Variabel delefrekvens fra 40-160 Hz
• Input: line in (mono eller stereo) eller high input direkte fra højttaler

udgangen på din forstærker
• Volumenkontrol til justering af lydniveau 
• Tænd/sluk funktion der automatisk kan til- og frakoble 
• Output: line out (mono eller stereo) 
• Nettilslutning: 230 eller 115 Volt
• Fase: 0 eller –180 grader
• Finish i ægte træ (ahorn, kirsebær eller sort ask)

SubElectro 200

SubElectro 200 – let at integrere med succes

i en hjemmebiograf eller et musikanlæg

SubElectro 175

SubElectro 200 + 175
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WB1

Vægbeslag i metallak. Beslaget giver mulighed for at dreje højttaleren.
Leveres parvis.

SPK1

Otte styk 8 mm spikes til 
gulvhøjttalere.

tilbehør der matcher

En kompakt højttaler har friheden til at blive placeret alle vegne. SA
har gjort det let at udnytte denne frihed, fordi alle vores kompakte
højttalere er forberedt til anvendelse af enten vægbeslag, loftsbeslag
eller gulvstander. 

FS1

Gulvstander i metallak. Kablet til højttaleren kan føres gennem stande-
ren. Standerens højde: 90 cm. Justerbare fødder og spikes. Leveres
parvis.

CB1

Loftsbeslag i metallak. Beslaget vinkler højttaleren 15 grader nedad.
Beslagets længde: 30 cm. Kablet til højttaleren kan føres gennem
beslaget. Leveres parvis.

lyden har en hovedrolle 
i filmen
Du kan få bedre lyd derhjemme end du nogensinde har hørt i bio-

grafen.

Lydsporet på en film indeholder meget andet end dialogen mellem
skuespillerne. En stor del af filmens stemning skabes af musik, mens
dramaet understreges af særlige lydeffekter. Ved at indrette en hjemme-
biograf får du endda mulighed for at deltage nærværende i handlingen.
Derfor har du brug for fronthøjttalere, en centerhøjttaler, baghøjttalere
og en aktiv subwoofer. 

brug SA i hjemmebiografen

Lydkvaliteten fra en SA højttaler gør det let at forstå præcis hvad skue-
spillerne siger. Filmens musik lyder naturtro og der er altid kraftover-
skud til pludselige effekter. Topklasse lydkvalitet i en hjemmebiograf er
nødvendig, for at få det fulde udbytte af filmen.

alle kompakte SA højttalere er forberedt 

til specialdesignet tilbehør. Billedet 

viser højttaleren SA710 med standeren FS1 
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lad hjemmebiografen 
tilpasse sig til dig
Alle SA højttalere er forberedt til at blive brugt i en hjemme-

biograf. Derfor har du friheden til at træffe dit eget valg, når du

sammensætter dem. 

Skal højttalerne stå på gulvet, hænge på væggen eller noget helt
tredje? Kan alle højttalerne fås i den samme træfinish? Findes der
en løsning, der passer til mig? 
Bare rolig, forarbejdet er gjort. Der er mere end 100 kombinations-
muligheder, når du indretter en hjemmebiograf med SA. Her viser
vi fire. Vi har gjort det let at komme fra drøm til virkelighed uden
nagende spekulationer.

SubElectro 175

SA710AV

SA710SA710 SubElectro 175

SA510AV

SA505SA505 SA505 SA505

SubElectro 200

SA520AV

SA510 SA510 SA1530SA1530SubElectro 200

SA720AV

SA710 SA710 SA1750SA1750

SA705 SA705



Belastbarhed

Impedans

Frekvensgang

Følsomhed (1W, 1m)

Delefrekvens

Dimensioner
(BxHxD) cm

Bashøjttaler

Diskanthøjttaler

Magnetisk afskærmet

Biwiring

Vægbeslag

Loftbeslag

Gulvstander

Indbygget forstærker

Indgangsspænding

Finish (ægte træ)

Se side

SA7K SA2K SA1750 SA1730 SA1280 SA1550 SA1530

300 Watt 200 Watt 180 Watt 135 Watt 170 Watt 175 Watt 130 Watt

4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

30-35.000 Hz 40-35.000 Hz 40-40.000 Hz 45-40.000 Hz 35-40.000 Hz 40-35.000 Hz 45-35.000 Hz
+/- 1.5 dB +/- 1.5 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB

89 dB 87 dB 90 dB 89 dB 89 dB 90 dB 89 dB

600/2800 Hz 3000 Hz 700/3000 Hz 700/3000 Hz 600/2800 Hz 700/3000 Hz 3000 Hz
24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. 224 dB/okt. 24 dB/okt.

17,5x136x25 19,5x34,5x30 13x105x28,9 13x95x22,9 15x104x26,6 13x105x27,7 13x95x21,7

2 x W7K 1xW2K 4xWFP1104AV 2xWFP1108AV 2xW1408AV 4xW1104AV 2xW1108AV
4xPDW7K

1xTKWG 1xTK 1xTWG2506AV 1xTWG2506AV 1xTWG2506AV 1xTWG2504AV 1xTWG2504AV

nej nej ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

- - - - - - -

- - - - - - -

- FS2K - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn
Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær
Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask

3 5 6 7 8 10 11

tekniske specifikationer
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SA720 SA710 SA705 SA520 SA510 SA505 SE200 SE175

SA720AV SA710AV SA520AV SA510AV

Belastbarhed

Impedans

Frekvensgang

Følsomhed (1W, 1m)

Delefrekvens

Dimensioner
(BxHxD) cm

Bashøjttaler

Diskanthøjttaler

Magnetisk afskærmet

Biwiring

Vægbeslag

Loftbeslag

Gulvstander

Indbygget forstærker

Indgangsspænding

Finish (ægte træ)

Se side

155 Watt 130 Watt 100 Watt 150 Watt 125 Watt 90 Watt - -

4 Ohm 4 Ohm 8 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 8 Ohm - -

43-40.000 Hz 45-40.000 Hz 50-40.000 Hz 43-35.000 Hz 45-35.000 Hz 50-35.000 Hz 22-160 Hz 30-160 Hz
+/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB +/- 3 dB

89 dB 89 dB 88 dB 89 dB 89 dB 88 dB - -

600/3000 Hz 600/3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 40-160 Hz 40-160 Hz
24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. 24 dB/okt. var. 24 dB/okt. var.

15x42,5x26.4 13x37x26,4 15x28x21,9 15x42,5x25.2 13x37x25,2 15x28x20,7 35x35x35 35x35x35

2 x WFP1408AV 2xWFP1108AV 1xWFP1408AV 2xW1408AV 2xW1108AV 1xW1408AV 1xW25 1xW21

1xTWG2506AV 1xTWG2506AV 1xTWG2506AV 1xTWG2504AV 1xTWG2504AV 1xTWG2504AV - -

ja ja ja ja ja ja nej nej

ja nej nej ja nej nej - -

WB1 WB1 WB1 WB1 WB1 WB1 - -

CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 - -

FS1 FS1 FS1 FS1 FS1 FS1 - -

- - - - - - 380 W impuls 380 W impuls

- - - - - - 115 or 230 V 115 or 230 V

Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn Ahorn
Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær Kirsebær
Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask Sort ask

13 14 15 16 17 17 18-19 18-19

23



System Audio A/S
Klosterengen 137 K, DK-4000 Roskilde, Danmark

Tel.: (+45) 36 45 80 80, Fax: (+45) 36 45 28 28
www.system-audio.com A
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www.system-audio.com

Find flere informationer på internet. 
Se flere billeder. 

Læs artikler.
Få svar på dine spørgsmål

Bliv inspireret.

SA højttalere


