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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
System Audio SA XP30
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Αν και δεν πεί-
θει με την πρώ-
τη ματιά, το XΡ 
30 αποδεικνύε-
ται αξιόμαχο και 
αρκετά ενδιαφέ-
ρον, ειδικά στην 
περίπτωση που 
δε μας συναρ-
πάζει η ιδέα ενός 
μεγάλου κου-
τιού στη μέση 
του δωματίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
Φόρτιση: Οπή ανάκλασης χαμηλών
Δρόμόι: 2 1/2
μόνάΔεσ χάμηλών/μεσάιών: 2 κώνοι 
11 εκ. W1108XL
μόνάΔά υψηλών: 1 θόλος 2,5 εκ. 
TWG2504AV
συχνότητά cross: 3kHz
όνόμάστικη άντιστάση*: 3,07Ω @ 294Hz
ευάισθησιά*: 86dB
άπόκριση συχνότητάσ: 45Hz-35kHz
συνιστώμενη ισχυσ: >50-<135W
ΔιπλόκάλώΔιώση: Όχι
Διάστάσεισ (πxυxΒ): 14,4x100x14,5 εκ. 
Βάρόσ: 12,5 κιλά
*Μέτρηση ΗΧΟΣ LAB  

ΥΠΕΡ
•   Διακριτική παρουσία, με σημαντική ελευθε-

ρία τοποθέτησης 
•   Ευκινησία χαμηλού, καθαρότητα μεσαίας, 

διαχωρισμός 
•   Διαστάσεις εικόνας, ρυθμική συμπεριφορά  

ΚΑΤΑ
•   Αίσθηση ποιότητας που αφήνει... κενά    

ΑΝΤΙΠΡΟΣωΠΟΣ: Orpheus Audio 
ΕΠΑφΗ: 210.5221.524

ΑξΙΟΛΟγΗΣΗ: 

  |3,61 

ΤΙΜΗ:  1.000 € TIP 01 Μόλις στηθεί σωστά και παίξει λίγο, 
ξεχνάς ότι υπάρχει. 

Mε διακριτικό σουλούπι ηχοκολόνας, το XP 30 υπό-
σχεται να προσφέρει τα οφέλη ενός ηχείου δαπέδου, 
χωρίς όμως να επιβάλλεται στο χώρο, ούτε με την πα-
ρουσία του ούτε με τις απαιτήσεις του ως προς την το-
ποθέτηση. Η System Audio, μάλιστα, ενθαρρύνει την 
προσέγγιση των ορίων του δωματίου σε απόσταση με-
ταξύ 10 και 20 εκατοστών... 
Παρά το ότι η κατασκευή και η αίσθηση ποιότητας που 
αποπνέει το XP 30 απέχουν ένα, δύο σκαλοπάτια από τα 
πρώτα σε αυτούς τους τομείς, η λεπτή σιλουέτα του και 
η εικόνα που ανοίγει εμπρός μας το καθιστούν αόρατο 
κατά τις ακροάσεις, δικαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την 
προσδοκία που δημιουργούν οι ισχυρισμοί της εταιρεί-
ας. Η στερεοφωνία του συγκαταλέγεται μεταξύ των κο-
ρυφαίων της δοκιμής σε ύψος και πλάτος, ενώ κινείται 
άνω του μέσου όρου και ως προς το βάθος. Στην πράξη, 
όχι μόνο δεν καταρρέει, αλλά και ανοίγει εντυπωσιακά 
καθώς απομακρύνουμε τα ηχεία μεταξύ τους, πλησιάζο-
ντάς τα στους τοίχους. Συνυπολογίζοντας, τώρα, το ρυθ-
μικό, ευκίνητο και στακάτο μπάσο, τη σημαντική έλλειψη 
χρωματισμών της μεσαίας και τον κορυφαίο διαχωρισμό 
στο άνω άκρο, έχουμε μπροστά μας μια μικρή έκπληξη, 
που μπορεί ακόμα και να ροκάρει, βάζοντας τα γυαλιά 
σε συμμετοχές μεγαλύτερου... κυβισμού.

System Audio   SA XP30•   Small footprint,
near-wall placement. 


