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Fremtiden er trådløs 
 

Fremtidens underholdning er digital og trådløs. Musik og film har siden 00’erne væ-

ret i en konstant bevægelse væk fra fysiske medier og i retning af streamede tjene-

ster. 
 

Digitale medier er nu udviklet i en sådan grad, at vi kan få bedre musikoplevelser gennem 

streaming, end vi nogensinde har fået gennem fysiske medier.  
 

Tidligere krævede det et kostbart musiksystem med eksotiske apparater og specielle kab-

ler, hvis du ville opleve musikken i en fantastisk naturtro kvalitet.  
 

Med vores prisvindende Silverback-teknologi har vi forenklet musiksystemet, så du ikke 

længere har brug for kabler og et væld af apparater. 
 

Silverback forbedrer lydoplevelsen i forhold til traditionel teknologi og giver dig forførende 

og nærværende oplevelser, der ikke tidligere kunne realiseres med traditionel teknologi.  
 

Vores digitale, trådløse teknologi er let at leve med og tilmed billigere, end High End audio 

før har været. 

Få 7 års  

fabriksgaranti 
 

Vi giver 7 års fabriksgaranti, når du regi-

strerer dine SA højttalere hos os.  
 

De fleste af højttalerens dele er omfattet 

af garantiordningen og viser vores dedi-

kation til vores arbejde. 

Det bedste kabel er ikke et kabel 
 

Den trådløse teknologi i vores Silverback-højttalere hedder WiSA. 
 

Det er den eneste trådløse teknologi, der er skabt til formidling af lyd i musiksystemer og 

hjemmebiografer af høj kvalitet.  
 

WiSA transmitterer High Definition lydkvalitet i en opløsning, der kaldes 24/96.  
 

Det er den (høje) kvalitet, der anvendes i langt de fleste studier, hvor musikken bliver ind-

spillet, samt indenfor filmindustrien.   
 

Lyden mister derfor ikke kvalitet, når den transmitteres ved hjælp af WiSA. Selv det bedste 

kabel forringer lydens kvalitet, men det sker ikke med WiSA.  

Her videreføres alle informationer, som de er. 
 

WiSA er desuden en standard, der understøttes af mere end 60 mærker. Det betyder, at 

vores Silverback-højttalere fungerer trådløst sammen med TV, streamere osv. fra andre 

mærker, der også bruger WiSA.. 

Vi går efter lyden 
 

SA er skabt i kærlighed til musikken og 

god lyd er vores et og alt.  
 

Vores højttalere har en lydkvalitet, hvor 

du let hører, hvad der bliver sagt eller 

sunget.  
 

Du hører tydeligt lyden af hvert instru-

ment og rytmen er let at følge. 



Prisvindende lyd  

siden 1984 
 

System Audio har vundet mere end 150 priser og 
anerkendelser siden 1984.  

Vores produkter er kåret til Testvinder, Årets produkt, 
Bedste produkt, Bedste Køb og har fået særlige an-
befalinger i årenes løb.  

SA vinder også internationale design- og innovati-
onspriser, samt virksomhedspriser.  

Vi ønsker at give dig magiske øjeblikke med den 
musik, du holder af. 

Vores vigtigste budskab: Brug dine ører. 

 



SA legend silverback familien 

Dette er innovation 

for musikelskere 
 

SA legend silverback er en enestående 

familie af aktive højttalere med High Defi-

nition lydkvalitet. 

 

Du kan tilslutte dem til forforstærkeren i 

dit musiksystem, men du kan også bruge 

dem trådløst, når du anvender dem sam-

men med Stereo Hub. 

 

Hver højttaler har 2 til 4 indbyggede digi-

tale forstærkere på op til 560 Watt, tabs-

frie digitale delefiltre, digital signalproces-

sor (DSP) og er forberedt til anvendelse i 

en trådløs hjemmebiograf med ukompri-

meret lydkvalitet i op til 7.1 kanaler og 

med 24/96 opløsning. 

 

 

Stereo Hub 
 

Samlingspunkt for lyden fra dine lyd-

enheder. Det kan være pladespiller , 

TV, smartphone, tablet, computer 

m.m. 

Stereo Hub har indbygget  Chrome-

cast, Airplay, Bluetooth, Spotify Con-

nect, analoge og digitale indgange, 

samt HDMI. Sender lyden trådløst 

videre til højttalerne ved hjælp af 

WiSA teknologi i High Definition kvali-

tet. 

Ægte fremskridt 
 

SA legend 60.2 silverback er med 

en frekvensrespons til 17 Hz,  

4 indbyggede digitale forstærkere, 

digitalt tabsfrit delefilter og special-

udviklede højttalerelementer i en 

teknologisk liga for sig selv. 

Nyd din musik mere nærværende 

og levende end nogensinde før. 

 

Nytænkende 
 

SA legend 40.2 silverback er en 

fantastisk musikalsk højttaler. 

Den har 4 indbyggede digitale for-

stærkere med en samlet effekt på 

300 Watt. Frekvensresponsen er 

ekstremt lineær og rækker ned til 20 

Hz. Den har et digitalt og tabsfrit 

delefilter og indbygget DSP. 

Fleksibel 
 

SA legend 10.2 silverback er en 

kraftfuld højttaler med 3 indbygge-

de digitale forstærkere, digitalt 

tabsfrit delefilter og DSP. 

Den indtager med lethed enhver 

plads hjemmebiografen eller mu-

sikanlægget, hvor du nyder godt 

af dens klare og ubesværede lyd. 

 

Moderne 
 

SA legend 7.2 silverback er 14.4 cm 

dyb og tager lyden fra væghøjttalere 

til nye højder. Den har 3 indbygge-

de digitale forstærkere, digitalt tabs-

frit delefilter og DSP. Den kan an-

vendes lodret og vandret. Der med-

følger stoframmer til begge anven-

delser. Indbygget vægbeslag. 

 

Overraskende 
 

SA legend 5.2 silverback er en 

aktiv kompakthøjttaler med over-

raskende stor og musikalsk lyd. 

Den har to indbyggede digitale 

forstærkere med en samlet effekt 

på 150 Watt og digitalt tabsfrit 

delefilter og DSP. 

 

SA Room 

Service 
 

En revolutionerende 

digital rumkorrektion. 

https://system-audio.com/da/product/stereo-hub/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-60-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-40-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-10-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-7-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-5-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-room-service/
https://system-audio.com/da/product/sa-room-service/


SA legend familien 

Bygget af det bed-

ste, vi har 
 

Højttalerne i SA legend familien bygger på 

System Audios mangeårige erfaringer in-

denfor højttalere med topklasse lydkvalitet. 

 

Alle komponenter er specialudviklet. 

 

SA legend er skabt til high performance 

musiksystemer og hjemmebiografer og er 

de eneste højttalere på markedet, der kan 

opgraderes fra passiv til aktiv, når du øn-

sker det. 

 

I den opgraderede version hedder højttaler-

ne SA legend silverback. Se modsatte side. 

Kraftfuld 
 

SA legend 60.2 er en sofistikeret 

og engagerende højttaler.  

Enhver musikform formidles med 

overskud og finesse. De særlige 

højttalerelementer er videreud-

viklet fra forgængeren: SA pandi-

on. Kan opgraderes til den fuldt 

aktive SA legend 60.2 silverback. 

 

Engagerende 
 

SA legend 40.2 er mindre, end 

den lyder. Du ser en gulvhøjtta-

ler, der passer ind overalt og 

hører en performance, der leder 

tankerne på en langt større højt-

taler. Alt er specialdesignet af 

SA. Kan opgraderes til den fuldt 

aktive SA legend 40.2 silverback. 

 

Dynamisk 
 

SA legend 10.2 er en universal-

højttaler, der kan indtage enhver 

plads i musiksystemet og hjem-

mebiografen. 

Her vil den glæde sine brugere 

med en smittende musikalitet.  

Kan opgraderes til den fuldt akti-

ve SA legend 10.2 silverback. 

 

Fremtidssikret 
 

SA legend 7.2 er 14.4 cm dyb og 

skabt til at hænge på væggen. Brug 

den i dit musiksystem eller hjemme-

biograf og glæd dig over dens fanta-

stiske klare lyd og musikalitet. Kan 

opgraderes til den fuldt aktive SA 

legend 7.2 silverback. Kan monteres 

vandret og lodret. Indbyggede væg-

beslag. 

 

Levende 
 

SA legend 5.2 er en kompakt 

højttaler, der leverer stor lyd. 

Enhver komponent er designet af 

SA og giver højttaleren en usæd-

vanlig holdbarhed og musikalsk 

finesse. Kan opgraderes til den 

fuldt aktive SA legend 5.2 silver-

back. 

 

Ekstrem energi 
 

SA legend sub 12 er den kraftigste 

aktive subwoofer, vi nogensinde har 

bygget. 
 

Den er skabt til SA legend familien, 

men fungerer sammen med enhver 

anden højttaler, der har brug for bas i 

den allerhøjeste kvalitet. 

https://system-audio.com/da/product/sa-legend-60/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-40/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-10/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-7/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-5/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-sub-12/


SA saxo familien 

Underholdende 
 

SA saxo 60 kan noget fantastisk 

med musikken.  

Den bringer den ud over scenen 

og gør den levende og nærvæ-

rende.  

Når du vil, kan SA saxo 60 spille 

så højt, som du nogensinde får 

lyst til. 

 

Skabt til alle 
 

SA saxo er en familie af højttalere til den øko-

nomisk bevidste musik- og filmelsker. 

 

Du kan høre alt fra rock, pop, klassisk og jazz. 

Du kan være til vinyl, streaming og meget an-

det. 

 

SA saxo højttalerne er skabt til at hente størst 

mulig lytteglæde frem i musikken og filmen. 

 

Det eneste du behøver er at opdage hvilken 

model, der passer bedst til dig. 

Utraditionel 
 

SA saxo 40 er en gulvhøjttaler i 

et nyt format.  

Den er mindre end en almindelig 

gulvhøjttaler, men lyden er stor. 

Det skyldes blandt andet en helt 

ny type bashøjttaler, der ikke 

kræver det samme store kabinet, 

som traditionelle bashøjttalere. 

 

Enestående 
 

SA saxo 16 passer ind, men ly-

den stikker ud. 

Med en fysisk dybde på bare 

10.5 cm passer den ind alle ste-

der. Leveres med to stoframmer, 

så du selv kan vælge, om højtta-

leren skal hænge vandret eller 

lodret. 

 

Stærk 
 

SA saxo 10 giver dig stor lyd, 

elegant design og en finish i top-

kvalitet. Brug den til musikanlæg-

get eller i hjemmebiografen. Hver 

højttaler leveres med to stofram-

mer, så du kan selv vælge om 

den skal ligge ned eller stå op. 

Forberedt til vægbeslaget W.5. 

 

W.5 
 

Vægbeslag til: 

SA saxo 1, 5 og 10 

SA saxo active 3 og 7 

SA legend 5 og 10 

SA legend silverback 5 og 10 

 

WB2 
 

Vægbeslag til: 

SA saxo 1 og 10 

 

https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-60/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-40/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-16/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-10/
https://system-audio.com/da/product/w-5-vaegbeslag/
https://system-audio.com/da/product/wb2-vaegbeslag/


SA saxo active familien 

Lækker 
 

SA saxo 6 er ikke større end et A4 

papir, når du ser den forfra. 

Som væghøjttaler med en dybde på 

bare 10.5 cm, finder den vej til ste-

der, hvor almindelige højttalere ikke 

kan være. Leveres med to stofram-

mer. Du vælger selv om den skal 

hænge vandret eller lodret.  

 

Musikalsk 
 

SA saxo 5 er en charmerende 

højttaler. 

Den gør musikoplevelser nær-

værende og levende. Du finder 

næppe en højttaler med mere 

personlighed end den. Forberedt 

til vægbeslaget W.5 

 

Klassiker 
 

SA saxo 1 er bare 25 cm høj og 

13 cm bred. 

Alligevel vil du blive overrasket 

over dens store lyd. 

Det er markedets bedste mini-

højttaler. Forberedt til vægbesla-

gene WB2 og W.5 

 

Totalløsning 
 

SA saxo 7 active er hele dit mu-

sikanlæg. 

Inde bag de smukt forarbejdede 

kabinetter gemmer SA saxo 7 

active på indbyggede forstærke-

re og elektronik, smartphone, 

tablet, pladespiller, TV m.v. For-

beredt til vægbeslaget W.5. 

Alt-i-et 
 

SA saxo 3 active er alt hvad du 

har brug for som musikelsker. 

Højttalerne er et komplet musik-

anlæg med fantastisk lyd og tråd-

løs forbindelse til din smartpho-

ne. Kan let tilsluttes TV, plade-

spiller, spillekonsol m.v. Forbe-

redt til vægbeslaget W.5. 

 

Kraftværk 
 

SA saxo sub 10 bringer dig langt, 

når du vil have en oplevelse af 

energi og dybbas i din musik 

eller lyden på dine film. 

Brug den sammen med en hvil-

ken som helst højttaler i saxo-

familien. 

 

https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-6/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-5-2/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-1/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-7-active/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-3-active/
https://system-audio.com/da/product/sa-saxo-sub-10/


 

Anbefalet  

forstærker min. 

Dimensioner  

(BxHxD) cm 

Anbefalet  

placering 

Belastbarhed 

Frekvensområde 

 

Impedans 

 

Finish 

 

Indbygget  

forstærker 

20 x 118 x 33.5 19 x 95.5 x 

26.5 
50.4 x 19 x 26.5 

SA legend 60.2  

silverback 

SA legend 40.2  

silverback 

SA legend 10.2  

silverback 

SA legend 7.2  

silverback 

SA legend 5.2  

silverback 

SA legend 60.2 

 

SA legend 40.2 SA legend 10.2 SA legend 7.2 SA legend 5.2 SA legend  

sub 12 

- 

Gulv, 10-30 cm 

fra bagvæg 

- 

 

17 - 25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

 

Hvid satin 

Sort satin 

560 Watt 

(4-vejs aktiv) 

- 

Gulv, 10-30 cm 

fra bagvæg 

- 

 

20-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

300 Watt 

(4-vejs aktiv) 

- 

Hylde eller 

stander 

- 

 

225 Watt 

(3-vejs aktiv) 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

225 Watt 

(3-vejs aktiv) 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

 

Væg eller hylde 

- 

28.6 x 47 x 15.4 19 x 32 x 26.5 

- 

Væg, hylde 

eller stander 

- 

40-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

150 Watt 

(2-vejs aktiv) 

20 x 118 x 33.5 

70 Watt 

Gulv, 10-30 cm 

fra bagvæg 

560 Watt 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

8 ohm 

Hvid satin 

Sort satin 

- - - - - 380 Watt 

Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin 

Sort satin 

19 x 95.5 x 

26.5 

50.4 x 19 x 26.5 28.6 x 47 x 15.4 19 x 32 x 26.5 42 x 42 x 44 

70 Watt 

Gulv, 15-35 cm 

fra bagvæg 

300 Watt 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

4-8 ohm 

70 Watt 70 Watt 

Hylde eller 

stander 

225 Watt 225 Watt 150 Watt 

4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm - 

35-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 
35-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 
35-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 
22-140 Hz 

Variabel 

- 

- 

Væg, hylde 

eller stander 
Væg eller hylde Gulv 

70 Watt 

Anbefalet  

forstærker min. 

Dimensioner  

(BxHxD) cm 

Anbefalet  

placering 

Belastbarhed 

Frekvensområde 

 

Impedans 

 

Finish 

 

Indbygget  

forstærker 

16.5 x 96 x 26 

SA saxo 60 SA saxo sub 

10 
SA saxo 7  

active 
SA saxo 3 

active 

50 Watt 

Gulv, 10-30 cm 

fra bagvæg 

170 Watt 

 

40 - 25.000 Hz 

+/- 3 dB 

4-8 ohm 

 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

32 x 32 x 32 16 x 31 x 26 14 x 28 x 21 

- - - 

Gulv Væg, hylde 

eller stander 
Væg, hylde 

eller stander 

- - - 

35-120 Hz 

-3 dB 
45-25.000 Hz 

+/- 3 dB 
55-25.000 Hz 

+/- 3dB 

- - - 

Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin 

Sort satin 

16.5 x 84.5 x 25 

SA saxo 40 SA saxo 16 SA saxo 10 SA saxo 6 

 

SA saxo 5 SA saxo 1 

30 Watt 

Gulv, 10-30 cm 

fra bagvæg 

135 Watt 

 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

4-8 ohm 

40-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

4-8 ohm 

55-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

120 Watt 

 

Væg, loft eller 

hylde 

50 Watt 

22 x 51 x 10.5 13 x 38 x 20 

50 Watt 

Væg, hylde 

eller stander 

120 Watt 

55-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

4-8 ohm 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

20 x 31 x 10.5 16.5 x 28 x 23 13 x 25 x 20 

30 Watt 50 Watt 30 Watt 

Væg, loft eller 

hylde 
Væg, hylde 

eller stander 
Væg, hylde 

eller stander 

80 Watt 150 Watt 80 Watt 

60-25.000 Hz 

+/- 3 dB 
50-25.000 Hz 

+/- 3 dB 
60-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm 

Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin 

Sort satin 
Hvid satin  

Sort satin 

- - - 250 Watt 2 x 50 Watt 2 x 50 Watt 
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