
Skrevet af Ole Witthøft,
grundlægger og ansvarlig 
for design og teknologi. Velkommen til SA



Vi går efter lyden
SA er skabt i kærlighed til musikken, og god lyd er vores 
et og alt.

Vores højttalere har en lydkvalitet, som du let kommer til 
at elske. Det er oplevelsen af, at være tæt på musikken. 
Det er følelsen af nærvær.

Det oplever du, når du tydeligt forstår hvert et ord, der 
bliver sagt eller sunget. Eller når du let kan følge rytmen 
og høre lyden af ethvert instrument. Og når din fod be-
væger sig i takt til musikken, fordi du ikke kan lade være.

I vores designproces arbejder vi med lyd på computere i 
3D og laver afprøvninger i særlige testrum. Vores højt-
talere gennemgår en lang række lytteprøver og vi er 
blandt de meget få, der arbejder med brugerinddragelse 
og åben innovation.

Vores anstrengelser har kun ét formål. At bringe dig tæt 
på det største mennesket har skabt.
Musikken.

SA er teknologi, hvor lyden har det sidste ord.

En SA er bygget af 

dele, der ikke findes 

mage til i andre højttalere.



come closer with SA

Et design med attitude
Vi elsker enkelhed, men giver dig mere end det.

Du finder altid en uventet detalje i designet på vores højt-
talere. Hvis du altså kigger efter. En lille visuel historie. 
Det kan være et udråbstegn, et smil eller en anden ting, 
som vi har arbejdet ind i formgivningen.

Prøv at kigge efter. Vi holder nemlig af overraskelser og 
sætter en ære i at skabe højttalere, der skiller sig ud fra 
mængden.

Glæd dig over højttalernes lækre finish og se, hvad vi 
mener med attitude.



System Audio A/S
Klosterengen 137 L
DK- 4000 Roskilde
Danmark
 
tel: +45 36 45 80 80
www.system-audio.com
mail: info@system-audio.com
fb: www.facebook.com/systemaudio

Følg branchens bedste blog
Når du tilmelder dig vores blog, får du gratis adgang 
til vores online bibliotek med de bedste tips og råd 
om lyd i din stue.

Du får ydermere nyheder og tilbud fra SA direkte i din 
indbakke.

SA er mere end 100 gange blevet udråbt som testvinder, 
bedste køb, årets produkt og inviterer til events på 
fabrikken. Alt det hører du om, når du følger bloggen.

Tilmeld dig på www.system-audio.com og få værdifuld 
viden allerede i dag.

Vi blogger om vores arbejde i SA.
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