
gulvhøjttaler SA XP60     

          
SA XP60 findes i sort og hvid, begge til en pris af  Kr. 6.999.– pr. stk.    
  
gulvhøjttaleren SA XP60:    
      

cool design og stor lyd     

   

Den fylder kun 20 x 20 cm på dit gulv, men den 
elegante SA XP60 fylder stuen med lyd, takket 
være den kraftige teknik bag det diskrete ydre. 
  
SA XP60 er beregnet til små og mellemstore stuer, 
hvor højttalerne kan anvendes med et musiksystem 
eller en hjemmebiograf af en god kvalitet. Her vil SA 
XP60 imponere med sin klare og store lyd. 
  
markant og diskret på samme tid 

  
SA XP60 står i din stue som et superenkelt møbel, 
helt uden overflødig pynt. Set oppefra er højttaleren 
helt kvadratisk med blødt afrundede kanter. Finishen 
udgøres af en særlig type stof, der er trukket hele 
vejen rundt om højttaleren. Et originalt design, der 
skiller sig ud fra mængden. 

 

  
     

 

  

    
  
  
  
  



 

 

prisvindende lyd og design  

  
Ole Witthøft grundlagde System 
Audio A/S i 1984 og har vundet 
adskillige priser og tests for SA 
højttalernes enestående 
kombination af lyd, design og 
teknologi. Den enkle 
designfilosofi går ud på at bruge 
pengene, dér hvor det gør en 
forskel for brugeren og minimere 
pynt og spild. Kort sagt: less is 
more. 

     

 

seks højttalerenheder 
sørger for vellyden 

  
Bag den pæne facade gemmer SA 
XP60 en tre-vejs højttaler med 
fire bashøjttalere på hver 4 
tommer, en 4 tommers 
mellemtone og en 1 tommers 
diskant. De to sidstnævnte 
højttalerenheder arbejder i hver 
deres separate kammer. På 
højttalerens forside finder du også 
basrefleksporten, der  sørger for 
gengivelsen af  musikkens 
dybeste toner. 

 

   
   
   
XP - det betyder navnet  
  

XP er en forkortelse af explorer, der er navnet på 
topmodellen hos SA. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

     
  
  



tekniske specifikationer   

  SA XP60 biwiring nej 

  gulvhøjttaler magnetisk afskærmet            ja 

belastbarhed 250 Watt anbefalet forstærker              min. 50 Watt 

frekvensområde 40 – 35.000 Hz (+/- 3 dB) sandkammer - 

impedans        8 ohm forpakning                              enkeltvis 

følsomhed (1W, 1 m)             89 dB vægt højttaler (kg) 15,3 

delefilter 700 / 3000 Hz (24dB/okt.) kabinet dimensioner (BxHxD) cm 20 x 110 x 20 

indbygget forstærker - emballage dimensioner (BxHxD) cm 30 x 118 x 28,5 

indgangsspænding - forsendelsesvægt (kg) 13,2 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" T2504XS anbefalet placering gulv, 30 cm fra bagvæg 

bashøjttaler 4 stk. 4,5" W1108XL 2 års fabriksgaranti fra købsdato * ja 

mellemtone 1 stk. 4,5" W1108XL mulighed for 7 års fabriksgaranti * ja 

passiv bashøjttaler - medfølgende tilbehør 
8 spikes med møtrik og 
spikesbeskytter,  
8 gummi fødder med skruer 

konstruktionsprincip 3 vejs basrefleks   
 

 


