
 

 
HIFI4ALL.DK 

 
Mail: administrator@hifi4all.dk 

Web: www.hifi4all.dk

 

 
HIFI4ALL.DK er Danmarks største online-magasin om HiFi, Surround, lyd og billede med over 350.000 unikke 

brugere/læsere hver måned, som til sammen producerer mere end 15,1 millioner sidevisninger! 
 

 

SA1 7 5 0  på pinebæken  
Anm eldelse af:  Bruno Barcelli,  tekst  og fotos. [ 23.03.2004]  

Original art ikel forefindes på:  
ht tp: / / www.hifi4all.dk/ content / tem plates/ anm eldelser.asp?art icleid= 683&zoneid= 3 

Topm odellen i SA's nye ser ie  hedder SA1 7 5 0  og er  fak t isk  konkurrent  t il f irm aets 
egen SA1 2 8 0  Mk I I , som  er  en tusse billigere. Kan p r isforskellen forsvares? JA! 

For ikke så forfærdelig længe siden lancerede System Audio en lang 
række nye høj t talere baseret  på et  nyt  design, nyt  logo og kabinet ter 
sam let  efter SA’s specifikat ioner i fjernøsten. Topmodellen hedder SA 
1750 og følger på alle m åder SA’s hidt idige filosofi m ed sm å, gode 
enheder, der t il gengæld har lang vandring for på den m åde at  kunne 
flyt te den luft , der skal t il for at  få noget , der m inder om  et  bast ryk. 
Fordelene er lige så enkle, som de er oplagte. Det  er uendelig m eget  
let tere at  starte og stoppe et  hold 4”  enheder end eksempelvis en 10 
eller 12 tommer basenhed. Det  betyder hurt igere accelerat ion dermed 
hurt igere t ransientbehandling.  
 
SA 1750 er udstyret  med ikke m indre end fire 4”  enheder og en 
diskant  i et  2½ vejs system t il at  varetage frekvensom rådet . Det  
st iller store krav t il fremst illingen af enhederne og man skal som 
konst ruktør holde tungen lige i m unden, når der skal afpasses 
niveauer mellem  enhederne og konst rueres delefilter. 

Kabinet tet  er um iskendeligt  SA-design og afviger kun beskedent  fra 
de fysiske dim ensioner, som  kendes fra både 1270 og 1280. 
Enhederne er nu m onteret  på en silver- look-alike m alet  fronplade, m ens basen i m alet  MDF er 
holdt  i sam m e design. Det  er naturligvis en smagssag, m en personligt  finder jeg den 
gennemførte finish på SA1280 Mk I I  langt  mere elegant  og enkel. Løsningen med Silver- looket  
ses hos andre danske producenter i langt  bedre finish. Bagsiden er bestem t  heller ikke ny m ed 
sam m e r im elige høj t talerterm inaler som alt id, der giver mulighed for biwir ing /  amping, samt  
en prop t il et  sandkammer, det  anbefales at  fylde op. Front rammen kan tages af og klikkes 
fast  på bagsiden – ganske som  vanligt . Basen har et  integreret  gummilag 
for bedre dæm pning, m en også her er der slækket  på finish i forhold t il 
1280.  
 
Diskantenheden benyt ter sig Waveguide princippet , som  du kan læse 
mere om her på HI FI 4ALL.DK. Den er m onteret  i d’Appolito opkobling, 
som ligeledes er et  af System Audios stærke principper. 

Under test for løbet  havde vi både SA 1270 og SA1280 MkI I  t il stede i 
lokalerne. SA1280 Mk I I  ligger en anelse under SA 1750 i pr is. Vi var 
desuden så heldige at  have en lang række fremragende produkter i 
forskellige prisklasser t il rådighed – bl.a. Audio Aero Capitole, Tag 
McLaren surround sæt , Pioneer VSX-AX5, Cayin S200, Pioneer DV868AVi 
foruden vores vanlige udstyr fra Dali,  Gam uT, Bryston, Cayin, Analysis 
Plus, Supra m ed m eget  m ere. En m eget  stor del af lyt tesessionerne blev 
gennem ført  m ed SACD og DVD-Audio skiver, hvoraf en del af DVD-Audio 
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skiverne var i 24 bit  192 KHz opløsning. Kun en beskeden del af lytningen foregik i surround 
med SA1750 som fronthøj t talere. 

Lyd og m usik  

Det  leverede sæt  var allerede spillet  t il og lagde hårdt  ud med at  demonst rere sin hurt ighed fra 
de små 4”  enheder. Det  er tydeligt , at  der er kommet  en smule ekst ra membranareal på i 
forhold t il 1280, m en det  st iller lige en anelse større krav t il din effekt forstærker. Er 
elekt ronikken i orden er det  især den glim rende impulsforarbejdning, der først  springer i 
ørerne. Det  næste, du bem ærker, er, at  bunden står en anelse m ere fast  end på 1280 Mk I I , 
m en subjekt ivt  synes den ikke at  gå helt  så dybt  som  1280 Mk I I . Kom binat ionen af m ere 
fasthed og nogle Hz m indre dybt  synes at  være helt  i orden. Fordelen m under nem lig ud i en 
flot  integrat ion fra de dybeste toner t il det  nedre mellem toneområde. Det  er t radit ionelt  et  
kr it isk sted, da de fleste inst rumenter og stemmer har deres grundtoneområde under 
delefrekvensen, som i det te t ilfælde er 700 Hz. Mozarts Pianokoncert  no 21 på DG m ed Rudolf 
Serkin er en fremragende indspilning, som nådesløst  afslører problemer i det te område. Et  
flygel spænder nem lig ufat telig bredt  i frekvensområdet  og er t radit ionelt  ét  af de 
inst rum enter, hvor det  er sværest  for et  stereoanlæg at  efter ligne et  naturligt  at tack. SA1750 
klarer denne opgave yderst  t ilfredsst illende. Flyglet  står hom ogent  fra de dybeste t il de højeste 
toner m ed flot  dynam ik, så længe du har spændt  godt  udstyr foran. Et  skift  fra Audio Aero 
Capitole t il Cayin CD-252 bragte gengivelsen t ilbage t il et  godt  husmandsniveau – det  samme 
er t ilfældet , hvis din forstærker er på m iddelm ådige plan. Omvendt  belønnes dine investeringer 
i kvalitetsudstyr med uforbeholdne t r in op ad kvalitetsst igen for hver gang, du gør 
elekt ronikken bedre. 

Også integrat ionen t il diskantområdet  har SA brugt  lidt  
t id på. Det  er jo heroppe, at  overtonerne giver 
inst rumenterne karakter og individualisme. Mangel på 
sammenhæng mellem  mellem toneområdet  og 
diskantområdet  fører uundgåeligt  t il besynderligt  
lydende inst rum enter. Det  er ikke bare en lineær 
frekvensgang, også dynam ik og følsom hed skal være 
nøje afpasset . I gen klarer SA1750 opgaven på 
overbevisende facon. SACD’en m ed Pink Floyds ”Dark 
Side of The Moon”  er viser den gode sam m enhæng – 
det  samme er t ilfældet  med DVD-Audio’en med 
Nikolaus Harnoncourt  og Berliner Philharm onikerne, der 
spiller St rauss på pladeselskabet  Teldec. På denne skive 
kan du finde adskillige eksempler på dynam iske 
udladninger, der virkelig kan sæt te dine høj t talere på 
en prøve. Et  velt ilret telagt  afslut tende St rauss-brag skal 
gerne understøt tes af en virkelig solid og dyb bund, og 
her kommer SA1750 en smule t il kort  sammenlignet  m ed m ere basstærke systemer. 
Hurt igheden opvejer dog r igeligt  den let  t ilbaget rukkede bas – det  havde været  herligt  med 
begge dele, som den hedengangne SA3070 mest rede så godt .  

Ud over hurt igheden er en anden af SA1750’s gode egenskaber gengivelsen af optagerummets 
karakteriska og samt idig også din mulighed for at  placere inst rumenterne i forhold t il 
hinanden. Der er høj t  t il loftet  i genskabelsen af koncertsalene og SA1750 spiller t radit ionen 
t ro et  stykke ud over høj t talernes fysiske placeringer. Det  er dog en smule overraskende, at  i 
direkte sammenligning med 1280 Mk I I , er 1750 knap så præcis i aftegningerne. Måske kan 
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det  skyldes, at  vores 1280’ere hver har fået  en 10 kg sandpåfyldning i m odsætning t il 
1750’erne.  
 
Den gode sam m enhæng og faste bund har en væsent lig del af æren for, at  placeringen af 
inst rum enter i forhold t il hinanden er m eget  præcis. Der er dog m eget  at  vinde ved at  bruge 
den fornødne t id t il at  placere høj t talerne så godt  som muligt  i dit  lyt terum. Det  er fakt isk 
svært , da SA1750 reproducerer en m eget  stor del af sine bedste egenskaber uden synderlig 
omhu i placeringen – måske er diskantenhedens waveguide princip en medhjælpende årsag, 
m en vil du have de sidste detaljer m ed, m å du eksperimentere... 
 
På t rods af de nævnte forskelle i detaljer mellem  1280 og 1750, er det  m ere end tydeligt , at  
de bygger på sam m e grundholdning og teknologi i fx diskantområdet . Det  betød, at  1750erne 
nemt  lod sig integrere i et  surroundsetup med 1280 som baghøj t talere og SA1270 som 
surround-back t rukket   af det  t idligere anmeldte surroundsæt  fra TagMcLaren. 1750’erne er 
m agnet isk skærm ede og udgør derfor ingen r isiko for din TV-skærm .  
Sam m en m ed de øvrige SA høj t talere opnåede vi et  aldeles respektabelt  surroundfelt , hvor 
SA1750 levede fuldt  op t il rollen som fronthøj t taler – uanset  om  det  handlede om Figaros 
Bryllup DVD’en på Arthaus eller Saving Private Ryan’s ulidelige kr igsunivers. I gen og igen 
m indes du om , at  sm å enheder er hurt ige !  

Konk lusion .  

Til små 7000 kroner, som er den vej lendende pris, får du et  
sæt  særdeles velspillende allround høj t talere, der uden 
tøven klarer alt  fra høj topløst  klassisk m usik t il den 
nervepirrende gengivelse af en m askinkanons bjæffen. 
Holder du af en ud-af-kassen oplevelse, går du ikke galt  i 
byen m ed SA1750. Fyld sandkam m eret  op, supplér m ed en 
kvalitetssubwoofer t il f ilm brug og sørg for, at  dit  udvalg af 
elekt ronik og kilder er i top. Så belønnes du med vellyd hele 
vejen rundt , der fint  forsvarer pr isforskellen mellem  SA1280 
Mk I I  og SA 1750.  Finish og design kunne efter m in mening 
være bedre, m en har dybest  set  ikke meget  at  gøre med 
lyden. 

Vej l pr is:  5995,-  /  stk 

Tech Spec:  

• Belastbarhed:  180 Wat t  • I m pedans:  4 Ohm  • Frekvensgang (+ / -  3 dB) :  40 -  40.000 Hz • Følsom hed (1W, 1m) :  90 dB • Delefrekvenser (24 dB/ okt .:  700 /  3000 Hz • Dimensioner (B x H x D)  cm :  13 x 105 x 28,9 • Bashøj t talere:  4 x SA WFP1104AV • Diskanthøj t taler:  1 x SA TWG2506AV • Finish (ægte t ræ) :  Ahorn, Kirsebær eller Sort  Ask 



 

 
HIFI4ALL.DK 

 
Mail: administrator@hifi4all.dk 

Web: www.hifi4all.dk

 

 
HIFI4ALL.DK er Danmarks største online-magasin om HiFi, Surround, lyd og billede med over 350.000 unikke 

brugere/læsere hver måned, som til sammen producerer mere end 15,1 millioner sidevisninger! 
 

 

 
System  Audio  
www.system-audio.com 
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