
 

 

Hvad fortæller de tekniske specifikationer? 



 

 

Her er myternes holdeplads  

Ole Witthøft,  
grundlægger af  
System Audio A/S 

 

Tekniske specifikationer er resultatet af forskellige afprøvninger af højttaleren. Men hvad betyder det for dig? 

Myterne står i kø, når snakken drejer sig om højttalerens tekniske specifikationer. 
Hvor mange Watt er den på, spørger folk. For den skal jo have tilpas med Watt, for 
at spille højt og godt. Eller skal den? 
 

I virkeligheden handler snakken om de tekniske specifikationer om at finde brugba-
re og troværdige informationer om den højttaler, man er interesseret i.    

Men hvad betyder tallene egentlig?  
 

Kan man sammenligne de tekniske specifikationer og finde de bedste højttalere?  
 

Det giver denne folder dig svar på. 

System Audio A/S har produceret højttalere 
siden 1984.  
Højttalerne har vundet talrige priser for deres 
lyd, design og teknologi.  
SA højttalere sælges i 41 lande. 

Læs også folderen: 
 

Hvordan finder du de 
bedste højttalere? 



 

 

Hvad betyder Watt? 
 

Mange mennesker taler om Watt, uden rigtigt at få noget at vide. 
 

Watt er måleenheden for elektrisk effekt, og i en højttaler er Watt-opgivelsen den effekt 
som højttaleren kan tåle under nogle bestemte betingelser. 
 

Det kan være fint, at vide hvor mange Watt en højttaler kan tåle, men det er også vigtigt at 
vide, at: 
 

 Watt ikke fortæller hvor højt højttaleren kan spille. Her skal man kende højttalerens 
drifteffekt, for at kunne omregne til dB (lydtryk). 
 Watt ikke fortæller om anlæggets forstærker kan ødelægge højttalerne. Højttalere øde-
lægges oftere af forvrængning end af elektrisk effekt. 
 Watt ikke fortæller om lydens kvalitet. Lydkvaliteten er vanskelig at måle, og belastbar-
heden har under ingen omstændigheder nogen indflydelse på den. 
 Watt ikke fortæller om højttalerens forventede levetid (holdbarhed). 
Watt fortæller heller ikke, om højttaleren ”passer” til resten af anlægget. 
 

Konklusion 
 

Watt-opgivelsen fortæller ikke noget om højttalerens kvalitet. Specifikationen kan sam-
menlignes på højttalere, der er afprøvet efter samme standard, men Watt-oplysningen kan 
være lavet på forskellige måder og dermed kan specifikationerne ikke sammenlignes. 

Fakta 
 

Watt er måleenheden for elektrisk effekt. 

Strøm fra anlæggets forstærker lø-
ber gennem tråden i højttalerens 
svingspole. 
Det er spolens evne til at klare elek-
trisk effekt, der afgør højttalerens 
”Watt”. 

Hvad betyder drifteffekt? 
 

Drifteffekt, virkningsgrad eller følsomhed. Alle tre be-
greber dækker over højttalerens evne til at omsætte 
forstærkerens elektriske signal til lyd. 
 

En relativt høj drifteffekt betyder, at en højttaler vil kræve 
en kraftigere forstærker, for at være i stand til at spille 
lige så højt som en højttaler med lavere drifteffekt. 
 

Forskelle i drifteffekten forklarer hvorfor nogle højttalere 
spiller højere end andre, når de er tilsluttet en forstærker 
hvor volumenknappen står i samme position. 
 

Med højttalerens drifteffekt kan du: 
 

Regne dig frem til hvor højt dine højttalere kan spille, hvis 
du også kender deres belastbarhed. 

Fakta 
 

Drifteffekten angiver hvor mange Watt højttale-
ren skal tilføres, for at gengive et lydtryk på 96 
dB i 1 meters afstand. 

Omregning fra drifteffekt  
til lydtryk (dB) 
 

Når effekten til en højttaler fordobles, vil 
lydtrykket fordobles. Det svarer til 3 dB. 
 

Derfor kan du regne ud, hvor højt en 
højttaler kan spille, hvis du også kender 
dens belastbarhed. 
 

Eksempel: En højttaler har en drifteffekt 
på 5 Watt og kan tåle 160 Watt belast-
ning. 
 

5 Watt giver 96 dB lydtryk. 
Effekten fordobles og lydtrykket fordob-
les osv. Det betyder at: 
10 Watt giver 99 dB lydtryk. 
20 Watt giver 102 dB lydtryk. 
40 Watt giver 105 dB lydtryk. 
80 Watt giver 108 dB lydtryk. 
160 Watt giver 111 dB lydtryk. 
 

Ovenstående gælder 1m fra højttaleren. 
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Hvad betyder frekvensområde? 
 

Menneskets ører kan høre toner fra 20 Hz til 20.000 Hz (svingninger pr. se-
kund). 20 Hz er det helt dybe bulder, som du f.eks. oplever ved et tordenvejr. Så 
dybe toner føles lige så meget med kroppen som de høres. 20.000 Hz svarer til 
de høje skarpe lyde fra en flagermus. Almindelig musik rummer frekvenser fra 
ca. 60 Hz til ca. 12.000 Hz, så det er vigtigt at højttaleren dækker dette toneom-
råde. Dækker højttaleren et større område, vil lydkvaliteten være bedre. Dækker  
den et mindre område, vil lyden være mangelfuld. 
 

Men det er ikke nok, at højttaleren kan gengive alle toner, den skal også gengi-
ve dem i den rette balance. Her kommer frekvensområdet ind.  

Fakta 
 

Frekvensområdet måles i Hertz 
(Hz) og oplyses som ”fra Hertz” og 
”til Hertz” (svingninger pr. sekund) input 

output 

dB 

Hz 

To eksempler, hvor identiske 

specifikationer giver helt 
forskellig lyd 

Hvis frekvensområdet oplyses til 
50 – 20.000 Hz på en højttaler 
som eksempel 1, er oplysningen 
særdeles mangelfuld, for alle højt-
talere kan i princippet gøre dette. 
 

Der mangler en vigtig oplysning 
om tolerancer i dB. 

Højttaleren i eksempel 2 oplyses til 
at have et frekvensområde fra 50 – 
20.000 Hz præcis som eksempel 1! 
 

Her er måletolerancen +/- 3 dB og 
du ser det som en jævnere fre-
kvenskurve, og hører det som en 
mere ufarvet lyd end eksempel 1. 
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Hvad betyder impedans? 
 

En forstærker ”mærker” højttalerens impedans, som en modstand musiksigna-
let skal ”presses” igennem. Hvis højttaleren ikke udgjorde en modstand, ville 
forstærkeren gå i stykker. 
 

Oplysningen om impedans varierer normalt mellem 4 og 16 Ohm, og langt de 
fleste moderne forstærkere er konstrueret til at fungere under disse betingelser. 
 

Bemærk: 
 

 Impedansen er den tekniske oplysning, der bedst kan fortælle om en højtta-
ler ”passer” til en given forstærker. 
 Oplysningen ”4 ohm”, ”6 ohm” eller ”8 ohm” er dog en specifikation, der ikke 
fortæller om de faktiske forhold.. 
 

Impedansen er nemlig aldrig f.eks. 4 ohm eller 8 ohm. Den varierer gennem det 
hørbare toneområde og derfor er den simple oplysning ikke tilstrækkelig.  

 

Jo mindre impedansen varierer, desto bedre lyder forstærkeren, men du får ik-
ke oplysninger om variationerne i højttalerens tekniske specifikationer. Derfor 
må du undvære en ellers nyttig viden. 

Eksempel 1 
 

Impedanskurve på en 8 ohms højtta-
ler, hvor impedansen er min. 8 ohm. 
 

Kurven har skarpe ”fald” forskyder 
forstærkerens strøm og spænding. 
Det forringer lydkvaliteten. 

Eksempel 2 
 

Impedanskurven på en 4 ohms højt-
taler. 
 

Eksempel 2. er lettere for forstærke-
ren at drive end Eksempel 1. Ikke 
fordi impedansen er lavere, men for-
di den varierer mindre. 
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Hvordan finder du de bedste højttalere? 
 

De tekniske specifikationer giver dig spar-
somme oplysninger om en højttaler.  
 

Læs folderen ”Hvordan finder du de bedste 
højttalere?” og få en nogle gode og enkle 
råd, der holder. 


