
gulvhøjttaler SA mantra 30    

 

  
med sit enkle design og kompakte størrelse passer SA mantra 30 

til enhver indretning 

Pris pr. stk. Kr. 4.999.- 
 
   
  
     
 gulvhøjttaleren SA mantra 30:  
  

stor lyd fra en lille 
højttaler 
  
SA mantra 30 er beregnet til mennesker, der ønsker sig 
sublime lydoplevelser fra en lille højttaler. Brug den med et 
musikanlæg af en god kvalitet og glæd dig  til beta gende 
oplevelser.  
  
Den er kun 14,5 cm bred og omkring en meter høj. Større er 
den ikke. Kvalitetsmæssigt har den en finish, som de 
smukkeste møbler der findes. Alligevel er det hverken den 
kompakte størrelse eller den perfekte finish, der vil overraske 
dig mest. Det er dens utrolige lydkvalitet. 
  
beregnet til placering tæt på væg   
  

Der er gjort særligt meget ud af at tilpasse 
akustikken i SA mantra 30 til forholdene i en 
almindelig stue. Den er således konstrueret til 
en placering 10-20 cm fra væggen. En 
placering, der får de fleste almindelige 
højttalere til at lyde forkert. Et elektrisk 
kredsløb sørger for at lyden fra højttaleren 
sendes svagt opad, så hele stuens fyldes med 
lyd. SA mantra 30 kan anvendes til alle former 
for musik og film. Selv når du hører 
baggrundsmusik kan du tydeligt høre enhver 
detalje i musikken. 
  

 

      
        
 

SA mantra 30 findes i seks forskellige finish. Her ser du sort højglans, 
ebony og hvid satin 
  
 



kan bruges med næsten alle anlæg  
  

SA mantra 30 stiller ingen særlige krav til dit 
musikanlæg, for at give dig god lyd. 
Forstærkeren skal bare være af en god kvalitet 
og udgangseffekten bør være på 50 Watt eller 
derover. 
  
teknologien er arvet fra dyrere højttalere  
  

En af årsagerne til den store lyd er XL 
teknologien, der anvendes i bashøjttalerne. 
Den specielle konstruktion får bashøjttalernes 
membraner til at bevæge sig længere, hvilket 
giver en langt dybere basgengivelse, end det 
ellers kan lade sig gøre med små bashøjttalere. 
SA mantra 30 anvender bashøjttalere, der er 
nedskaleret fra SA ranger. 
  
  
  
 

 
 

 
Stor lyd fra en lille højttaler. XL technology er den 
formel SA konstruerer sine fineste bashøjttalere 
efter. XL technology findes kun i SA højttalere. 

     

 
 

 

XS technology gør at du oplever en 
mere ensartet lydkvalitet, uanset 
hvor i stuen du befinder dig. XS 
technology findes kun i SA 
højttalere. 

 

  
 

  
     

 

 

ægte træ i tværgående bånd  

  
Vælger du SA mantra 30 i 
træ kan du glæde sig over 
den smukt bearbejdede 
finish, hvor træets 
åretegning løber rundt om 
højttaleren i tværgående 
bånd. Båndene består af 10 
cm brede træstykker, der 
skiftevis vender retning på 
træets årer. En smuk og 
anderledes måde at anvende 
træet på. 
  
kun plantagetræ til finish 

  
Træet der anvendes på SA 
højttalere vokser i plantager 
under kontrollerede forhold 
der sikrer, at der under 
hensyn til naturen og 
miljøet plantes nye træer, 
når andre fældes. Vores 
ebony finish, som du ser på 
billedet til venstre, er smuk 
som ædeltræ, men er i 
virkeligheden poppeltræ, 
der bearbejdes på en særlig 
måde og indfarves i den 
dybe farve. På den måde 
imødekommes ønsket om 
en eksotisk finish, der er 
blevet til på en ansvarlig 
måde. 

     
     
 

 

 gennemtænkte detaljer ...     
     

 

 

de gedigne 
guldbelagte stik er 
integreret i 
højttalerens bundplade 

     
     

 

 

under bundpladen 
finder du adgangen til 
det separate 
sandkammer, samt 
monteringshullerne til 
de medfølgende 
spikes og 
gummifødder 

  



  
     

 
  
  

mennesket bag lyden 
  

System Audio A/S blev grundlagt i 1984 af Ole 
Witthøft, fordi han ikke kunne finde nogen 
højttalere der kunne leve op til hans krav om at 
føle sig tæt på kunstnerne, når han hørte musik 
derhjemme. 
Han havde opdaget, at højttalere skal 
konstrueres og designes efter et særligt system, 
som virksomheden bærer sit navn efter. 
  
reduktion som designfilosofi 

  
Alle SA højttalere begynder deres liv på Ole’s 
bord, og selvom nogle af verdens førende 
eksperter indenfor akustik, mekanik og 
elektronik er involveret i produktudviklingen, 
bliver en ny højttaler først sat i produktion, når 
Ole er tilfreds med den. En af Ole’s 
gennemgående filosofier handler om reduktion 
i enhver betydning af ordet. Eller sagt på en 
anden måde: betydning af at koncentrere sig 
om det væsentlige. Udenpå højttaleren ser du 
reduktion, som et fravær af pynt og 
krummelurer. Inde i højttaleren ser du 
reduktionen som en indlysende enkelhed i 
konstruktionen. Det er også reduktion, der 
driver os til at formindske vægten i den 
bevægelige masse på vores højttalerelementer, 
fordi det giver bedre lyd. Når vi reducerer 
højttalerens afhængighed af stuens akustik er 
det også en måde at bruge filosofien på. Det er 
spild af brugerens ressourcer at gøre tingene 
komplicerede. Forenkling i enhver lille detalje 
optimerer oplevelsen. 
Eller sagt på en anden måde: less is more. 

 

mantra - det betyder navnet 
  

”En lyd, der kan skabe forandring”, er en af 
de oprindelige betydninger af ordet. Hos 
SA er mantra navnet på en familie af 
højttalerne med høj ydelse, ny teknologi og 
minimalistisk design. 
  
  
   

 

 

     

  
 

     

 
 
 
 
        



tekniske specifikationer  
belastbarhed 135 Watt sandkammer 5 liter (ca.12 kg) 

frekvensområde 45 - 35.000 Hz (+/- 1.5 
dB) forpakning                              enkeltvis 

impedans        4-8 Ohm  vægt højttaler (kg) 12,5 

følsomhed (1W, 1 m)             90 dB kabinet dimensioner (BxHxD) cm 14,5 x 98 x 20 

delefilter 3000 Hz (18 dB/okt.) emballage dimensioner (BxHxD) cm 32 x 109 x 34 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" T2504XS forsendelsesvægt (kg) 15,9 

bashøjttaler 2 stk. 4,5" W1104AV 
(RR) 

anbefalet placering gulv, 10-30 cm fra bagvæg 

konstruktionsprincip 2,5 vejs basrefleks 2 års fabriksgaranti fra købsdato * ja 

biwiring nej mulighed for 7 års fabriksgaranti * ja 

magnetisk afskærmet            ja medfølgende tilbehør 
8 spikes med møtrik og 
spikesbeskytter,  
8 gummi fødder med skruer 

anbefalet forstærker              min. 50 Watt   
 

        

 


