
det handler ikke om størrelse, men om talent



SA – System Audio A/S – blev grundlagt i 1984 af musikeren Ole Witthøft, der formulerede

ideen om, at højttalere skal have en indre musikalitet, der sikrer en levende og under-

holdende gengivelse af musikken. Vores første højttaler ramte kammertonen hos pressen,

der skrev "Denne højttaler sætter nye standarder". Det var en kompakt højttaler, der var

skabt af kærlighed til fremragende lyd – ikke af fascination til teknologi. Den holdning

har vundet talrige internationale priser til SA i årenes løb.

Hvert år investerer vi store summer i produktudvikling for at sikre, at vores højttalere

stadig viser nye veje til fremragende lyd. Vores produkter bliver solgt i næsten hele verden

og har fået mange tusinde fans blandt mennesker, der elsker god lyd – også et væld af

musikere, pladeselskaber og tv-stationer.

Alt sammen på grund af, at forskellen mellem vores højttalere og andres er så stor, at du

tydeligt kan høre den. SA højttalere giver dig et markant alternativ til anonyme plastik–

højttalere, der er skabt af økonomiske hensyn og ikke af hensyn til musikalske oplevelser.

Forskellen er tydelig - lyt selv hos din SA forhandler.

højttalere med holdning i over 20 år



Du hører dem, længe før du ser dem. Fængsles af den åbne, levende og fyldige

lyd og kigger rundt for at finde de store højttalere. Men de er der ikke. I stedet

opdager du to små højttalerfronter på størrelse med et ark A4 papir. De sidder

diskret på væggen og spiller, så du ikke tror dine egne ører. Derfor har de nye

højttalere fra SA ærligt fortjent deres navn: talent.

talent udfordrer dine sanser



talent er ikke kun enestående musikalsk –

den er også mere diskret og fleksibel end

nogen anden højttaler. Den kan bruges sam-

men med et stereoanlæg eller i et surround-

system. 

Den kan placeres, hvor du vil: På væggen

med en enkelt skrue, i vindueskarmen, på

gulvet, på et bord, på en hylde, i reolen eller

hvor du ellers har plads. Og den fås i sort og

hvid med front i sort, grå eller hvid, så den

tilpasser sig nemt din stil og indretning.

vælg din egen vej



Store oplevelser kræver gode råvarer. Derfor indeholder opskriften på talent kabinetter af

ægte træ, specielt udviklede højttalerenheder og et delefilter af høj kvalitet – alt sammen

krydret med utraditionelle tekniske løsninger. Hør talent og prisen hos din forhandler.

udvalgte råvarer der matcher din smag



• i et 2 kanal musiksystem

• som fronthøjttaler i en hjemmebiograf

• som centerhøjttaler i en hjemmebiograf

• som baghøjttaler i en hjemmebiograf

sådan kan SA talent
anvendes

• på væggen, med bare én skrue

• stående på hylde, reol, bord eller lignende

muligheder for placering



belastbarhed: 80 Watt

impedans: 8 ohm

frekvensområde (ved væg): 

50-40.000 Hz +/- 3 dB

følsomhed (1W, 1m): 86 dB

delefrekvens: 3000 Hz

dimensioner (BxHxD) cm: 21 x 33 x 12

magnetisk afskærmet: ja

kabinet finish: satin hvid eller satin sort

farver på stoffront: hvid, grå eller sort

anbefalet forstærker: 50 – 150 Watt

tekniske specifikationer



System Audio A/S

Klosterengen 137 K 

DK-4000 Roskilde 

Danmark

Tel.: (+45) 36 45 80 80 

Fax: (+45) 36 45 28 28

www.system-audio.com
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