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➜ L Y D  O G B I L L E D E

For præcis 20 år siden startede lyd Ole Witthøft højttalervirk-

somheden System Audio A/S. Med Ole Witthøft´s baggrund som

musiker er det naturligt, at System Audio´s højttalere først og

fremmest bygger på en basal begejstring og kærlighed til musik

og lyd generelt. ”Det hele startede engang med, at jeg ikke var

tilfreds med lydkvaliteten af en  demoindspilning, jeg lavede med

mit orkester”, fortæller Ole Witthøft. Ingen højttalere gav den

rigtige lyd, så han byggede nogle selv. Siden er det gået rigtig

godt, med et væld af udmærkelser til følge, både herhjemme og

i udlandet. I dag samarbejder System Audio A/S med et hav af

udviklingseksperter og fabrikker, for at skabe den særligt auten-

tiske og levende lyd, som virksomhedens højttalere er blevet

kendt for. Højttalerne kan opleves i 230 butikker landet over og

sælges i over 20 lande. 

KVALITET HELE VEJEN 

Alle System Audio højttalere er lavet i rigtig træfinish, og hver en-

este højttaler er håndbygget og afprøvet inden den forlader fab-

rikken. Virksomheden designer og udvikler selv deres højttalere

og lader forskellige elektronik- og akustikspecialister forestå den

egentlige fremstilling af højttalernes komponenter. Al montering

foregår hos System Audio A/S. ”Vi arbejder kun sammen med de

bedste og i nogle tilfælde sammen med en hel række af dem”,

forklarer Ole Witthøft. ”På vores fornemste model - SA7K - er der

faktisk 23 forskellige fabrikker og specialister involveret i frem-

stillingen af dele, og det tager 16 uger at bygge et sæt. ”Til

gengæld har SA7K en helt enestående lydkvalitet”, forsikrer Ole

Witthøft.. 

ENHVER KAN HØRE FORSKELLEN 

Den største ”synder” i et anlæg, uanset om det bruges til film

eller musik, er faktisk højttaleren. Ligegyldigt hvor godt dit anlæg

ellers er, vil lyden ikke være optimal, hvis ikke højttalerkvaliteten

er i orden. Dårlige højttalere medfører et tydeligt tab af klang og

motiverer ikke til at blive lyttet på. ”Det er ikke kun ”lyd-ekspert-

er” eller ”særligt udvalgte” der vil kunne få noget ud af at in-

vestere i kvalitetshøjttalere fra System Audio understreger  Ole

Witthøft. ”Hvis blot man kan inspireres og begejstres af musik,

vil man kunne høre forskel”, forklarer han. ”Når man først én

gang har oplevet ”rigtig” lyd, tror jeg ikke der er mange, der har

lyst til at gå tilbage til deres gamle højttalere igen”, mener Ole

Witthøft, og beskriver hvordan gode højttalere kan få nye detaljer

til at træde frem, og at man således pludselig kan koncentrere

sig om at se og opleve en film - i modsætning til at sidde og læse

undertekster, da man faktisk nu kan høre hvad der bliver sagt!

”Enhver musikelsker kan bedre leve sig ind i musikken, når man

tydeligt kan høre hvad instrumenterne spiller”, tilføjer han. 

MANGE MODELLER 

System Audio tilbyder p.t. 21 forskellige højttalermodeller i

prisklassen fra 1.500 kr. til 33.000 kr. pr. styk, og har derfor noget

til alle behov, bortset fra discountløsninger. ”Vores højttalere

passer til alle kvalitetsanlæg og fås i stort set alle størrelser”,

fortæller Ole Witthøft. ”Mange ønsker at højttalerne skal være et

smukt møbel, der passer ind i hjemmet. Vores højttalere er alle

designmæssigt velfunderede, og vi kan tilbyde små kompakte

højttalere og gulvhøjttalere, til alt fra små musikanlæg til store

hjemmebiografer”, afrunder Ole Witthøft. 

Man kan se hele System Audio´s produktprogram på www.system-audio.com
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Ole Witthøft grundlagde System Audio

A/S i 1984, fordi han syntes at verden

manglede højttalere, der både var gode

og smukke 

Højttaleren SA7K er blevet et ikon blandt

musikelskere, der vil forkæle sig selv

Så lækkert kan det se ud. Gode højttalere kan let gøres til et velkomment indslag i indretning 


