
I DANSK HØJTTALER-KULTUR

På 12 år har den "lille" danske fabrik System Audio

vokset sig til en verdenskendt leverandør af højttalere

der snarere bygger på et musikalsk fundament end en

teknologisk højborg. Her fortæller ankermanden Ole

VfL~tthøftom vejen til højttalere der er fri for modeluner

fulde af oplevelser.

Dupont

man kommer til System Au-
fabrik i Valby, København ~

llgivelserne helt anderledes>
esøg hos f.eks. Jamo eller
etbebyggede industribyg-
System Audio besidder en
tort anlagt reception.
,t og aktivitetsniveauet nar-
kdvikles og produceres et
IIltal højttalere der har
.eget flot ry i både ud- og

.' Jksen her på siderne).
~roduktionen er 18.000 stk.
!*sporten tæller 20 lande,
ropæiske og rækken af
er i selv de mest kritiske
længere end mange kon-
skeseddel.
dio blev startet i 84 af Ole
i dag deler firmaet med
~n. Ole fortæller: "Jeg
,illet musik i nogle år, så
oplevelse sad nærmest i
ægget derhjemme lød
le1igt og uinspirerende, såh
, mig selv at gøre noget
;elvbyg. Jeg vidste fra
det kunne tage flere må-

at spille rigtigt sammen,
rne af hvis du vil, men på
løjttalere forsvandt disse
tmen var tilmed svær at
:v så at sige mit design-
ne højttaler eksperimenter.
s havde bygget højttalere

\1iiet par år, tænkte jeg, at
lar flere der ønskede sig be-
jeg var 17 år, var der fire i
~r kunne håndbygge et højt-
t fra bunden. Jeg var en af
joveste opgave i den forbin-
Puk Studiet havde brændt

'es 30" (76 cm) basser af.

Den skulle repareres lynhurtigt, da et
studie koster 15.000 kr. om dagen at
have kørende. Alt dette lagde grunden
til System Audio, der startede i 84 som
en butik med vore egne højttalere samt
Rotelog andre no-nonsense produkter".

Systematik skaber gode
højttalere

En detalje som de fleste brugere og
anmeldere af System Audio højttalere
har oplevet er den letgenkendelige Iyd-
filosofi der præger alle modellerne i
programmet. Lige fra de små kompakte
bokse til de største gulv stående model-
ler er gengivelsen neutral, åben og dy-
namisk, selvfølgelig med en kvalitativ
afvejning i forhold til højttalerens pris.
Ole: "Vi valgte vort navn udfra en sær-
lig metode vi havde udviklet, bestående
af et systematisk udviklingsprogram,
hvor vi i høj grad bruger vores Ører,
kombineret med avancerede computer-
beregninger" .

Ole viser en række målekurver der
benyttes som "reference", hvergang en
ny model udvikles. "Vi har så at sige
skema-lagt vores lydfilosofi i denne
kurve, så ved at vælge enheder, udvikle
delefilteret og afstemme kabinettet
udfra denne, kan vi sikre at enhver Sys-
tem Audio højttaler passer ind i pro-
grammet. Tager du f.eks. den lille 1005
og er du tilfreds med lyden, bliver du
glædeligt overrasket når du måske får
råd til en af vore større højttalere. Den
dyrere model gør tingene bedre, den
kan spille højere og lyden er renere og
mere detaljeret."

Ole Witthøft snakker ellers ikke me-
get om teknik, selvom han synes det er
et spændende område: "I vores moderne
verden er teknikken og de tekniske
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begreber så komplicerede, at man fak-
tisk kun kan gøre to ting: Enten forstå
det hele, eller glemme det hele. Det er
ikke nok at sammenligne de tekniske
data og tro, at man kan finde de bedste
højttalere på den måde. Der findes jo
over 200 specifikationer der beskriver
højttalerens teknik. I en brochure kan
du ofte kun opgive de 10.

Der findes en meget lettere måde, der
for øvrigt er langt sjovere: Brug ørerne.

Taler helst om lyd og musik

Ole fortsætter: "øret hører langt bedre
end de 10 data der står i brochuren. Vi
kunne godt få en computer til helt på
egen "hånd" at udvikle en ny og akus-
tisk optimal højttaler. Den ville udfra
100 udregninger give det bedste bud på

Portrætaf SystemAudio:

Ole Witthøft i sit es: Med kæmpe-succes 'en
System Audio 905 ved sin side og en stak
færdigpakkede højttalere på vej til butikkerne.

e tests i England.
! Choice.
i Lyd & ~illeds testrunde

Ke magasin Stereoplay.
little loudspeaker



En System Audio højttaler samles, justeres og efterprøves pr. håndkraft. Som du kan se kræver
det til gengæld systematik når det drejer sig om 18.000 enheder på årsbasis.

en lineær super-model med perfekte
data. Efter at have fremstillet den som
rigtig prØve opstår så problemet: Er det
nu denne ud af de 100 computer-model-
ler der lyder mest af musik? Kan du se
problemet! Vi har opdaget en sammen-
hæng mellem musikalitet og højttaler-
ens frekvensgang. Vi "former" så at
sige frekvensgangen så lyden opfattes
åben, dynamisk og levende. De fleste
tror, at den rette frekvensgang løser alt.

Vi har opdaget, at der skal særlige
egenskaber til, før øret 6pfatter lyden
som musikalsk. Langsomme hØjttalere
lyder utydelige, i nogle tilfælde buld-
rende. Klangen "former" vi på en spæn-
dende måde. Vi får nemlig højttaleren
til at kopiere den klang, som øret kan
lide. Dette opnår vi dels ved en lang
række lyttetests, men også ved at bruge
et "værktøj" vi selv har udviklet. Det
tester højttaleren ud fra flere hundrede
specifikationer på samme tid (lige som
øret). Selve målingen tager blot 3 x 5
sekunder, men herefter står en hurtig
Pentium PC og gnaske på tallene i 5
dage (den skal omregne mere end
50.000 værdier). Det forkorter vores

udviklingstid betragteligt og gør os si-
kre på aldrig at blive forblændet af nye
teknologiske "hits" der måske er glemt
i morgen. Vi mener, at det er mere
avanceret at udvikle en enkel højttaler
uden overflødige komponenter
end en såkaldt hyper-teknolo-
gisk med masser af dele. Vi
har aldrig hørt til dem der tror,
at et 6 dE/okt. lIelefilter kan
redde verden. {ri tror på den
anden side heller ikke, at et 24
dE/okt. filter kan. Vi ved deri-
mod, at det rigtige delefilter i
kombination med de rigtige
enheder giver den rigtige lyd.

Der er jo heller ingen, der
altid går med gummistøvler.
Man skal bruge det, der er
brug for.

Organiske materialer

lyder stadig bedst
Vores membraner er alle lavet
af organiske materialer, fordi
de har en mere naturlig klang i
forhold til de meget udbredte
"rumfarts-materialer" som

Kevlar og metal. Vi går efter lyden sna-
rere end modefænomener, derfor er alle
vore domer af textil-materiale og alle
bas-membraner af behandlet pap.

Vi er for øvrigt stolte af at være den
største aftager af 5" bas-enheder fra
Vifa, der er en af verdens største pro-
ducenter af højttaler-enheder. Danske
udviklere af enheder er simpelthen de
dygtigste der findes, men det er måske
ikke så mærkeligt, for højttaleren som
vi kende n den i dag blev faktisk opfun-
det af en dansker! På trods af den høje
kvalitet i enhedeme bliver hvert eneste
højttaler-element i en System Audio højt-
taler afprøvet i en computer-test der for-
tæller om den lever op til vores tolerancer.

Selv en lille, usynlig klat lim bagpå
diskantens membran kan måles - og

., dermed høres. Det gælder også en skrue
der ikke er spændt eller en magnet der
ikke er optimalt magnetiseret. Vi vil
være sikre på, at enhver højttaler der
forlader vores fabrik giver præcis den
musikoplevelse vi havde tænkt os.

Det understreger lidt af det motto vi
arbejder udfra, nemlig at lave højttalere
vi gerne selv ville eje. At det så kan
koste mange penge er en anden sag, vi
har f.eks. investeret l mio. kroner i
udviklingen af vores højttaler-enheder
som ingen andre benytter. Det er sket i
samarbejde med Vifa.

Højttalerne skal passe til

rummet og forstærkeren

System Audio har ingen dyre akustisk
døde målerum eller standardiserede
lytterum som mange højttalerfabrikker
bruger kæmpesummer på. Ole: "Vores
højttalere skal spille musik i alminde-
lige omgivelser, derfor er det faktisk
nemmere at udvikle dem i sådanne. De
fleste højttalere lyder forskelligt afhæn-
gigt af det rum de står i.
På en System Audio højttaler er en stor

Ole bruger sit store lytte rum til både udvikling af nye
højttalere og til demonstrationer og uddannelse af
personalet fra de butikker, der sælger System Audio.



del af stuens akustik "regnet med" som en
del af total-lyden. Vores højttalere er derfor
ikke særligt påvirket af, omstuen er stor el-
ler lille. Eller hvor mange møbler du har.
Årsagen skal findes i det begreb der hedder
power responsen (eller total-lyden). Det er
et yderst avanceret akustisk begreb, der be-
skriver hvordan lyden udsendes fra højt-
taleren. Vores højttalere har stor kontrol
over deres power response hvilket betyder,
at højttaleren altid sætter det samme akus-
tiske "finger-aftryk" i alle rum. Herved bli-
ver placeringen mere fri".

Hvordan vil de opsummere det, du har
fortalt her i dag, Ole: "Jeg vil sige, at Hi-fi
skal været let. Der er alt for mange fjolser
rundt omkring, der taler om hi-fi på en
måde der er alt for svær at forstå. De taler
om teknik og teoretiske begreber, og den
slags skræmmer bare andre. Det ødelægger
ideen om hi-fi som tanken om at få
musikoplevelserne hjem i stuen. Alle men-
nesker er i stand til at sætte pris på god lyd
og glæde sig over at komme tættere på mu-
sikken. Vi må ikke glemme, at de fleste
mennesker vokser op med musik lige fra 2-
års alderen. Vi lærer at synge, før vi lærer
at skrive, ikke! Folk kan nemt høre forskel
på godt og dårligt, de skal bare have mulig-
heden. Du skal ikke være ekspert, for at
værdsætte gode højttalere - alle kan høre
forskellen".

'0 linjen er 2-vejs princippet, som Ole aldrig
egenskaber. De større modeller

-.ir baslmellemtone~enheder.


