
gulvhøjttaler SA aura 30    

 

     

SA aura 30. Enkelt design og stor lyd 
Pris Kr. 3.499.– pr. stk. 

   

    gulvhøjttaleren SA aura 30:   
     

forfriskende enkelhed  

   

  
SA aura 30 har evnen til at overraske. Du ser en li lle gulvhøjttaler, men du hører 
en stor og betagende lyd. Designet er forfriskende enkelt og byggekvaliteten er 
tårnhøj.  

  
Sammen med et musikanlæg af en god kvalitet vil SA aura 30 
give dig overraskende nærværende musikoplevelser med både 
energi, autencitet og finesse. 
  
passer til alle musikformer 

  
Du får en oplevelse af, at være i tæt selskab med musikken, 
uanset om du hører pop, rock, klassisk eller jazz. I din 
hjemmebiograf vil SA aura 30 vise sit dynamiske overskud 
ved at gøre filmens special effects tydeligere og gøre dialogen 
lettere at forstå. 
  
beregnet til placering tæt på væg 

  
Højttalerens akustik er tilpasset til forholdene i en almindelig 
stue. Det betyder, at højttaleren er beregnet til en placering 10-
20 cm fra væggen bagved. 
  
kan bruges med næsten alle anlæg 

  
SA aura 30 stiller ingen særlige krav til dit musikanlæg, for at 
give dig god lyd. Forstærkeren skal bare være af en god 
kvalitet og udgangseffekten bør være på 50 Watt eller derover. 
  

 



små højttalere med 
teknologisk forspring 
  
SA har mestret kunsten at skabe stor lyd længe før andre 
mærker. Forspringet høres tydeligt. 
     

Mens andre mærker byggede store og komplicerede højttalere, 
præsenterede SA allerede i 1984 en lille højttaler med en 
usædvanlig stor lyd. Dengang var det anderledes at arbejde med 
stor lyd fra små højttalere. I dag er SA anerkendt for, at det tidlige 
pionérarbejde har givet et markant forspring og at SA leverer en unik 
vellyd i forhold til andre højttalere af samme størrelse. 
  
  
        

 
7 års 
fabriksgaranti 

  

        

 

System Audio giver dig mulighed 
for at få 7 års fabriksgaranti, helt 
gratis 
Læs mere  

   

        
 

 

  

     
       

 tekniske specifikationer 
belastbarhed 135 Watt sandkammer 5 liter (ca.12 kg) 

frekvensområde 45 - 35.000 Hz (+/- 3 dB) forpakning                              enkeltvis 

impedans        4-8 Ohm  vægt højttaler (kg) 11,3 

følsomhed (1W, 1 m)             88 dB kabinet dimensioner (BxHxD) cm 14,5 x 98 x 20 

delefilter 2500 Hz (18 dB/okt.) emballage dimensioner (BxHxD) cm 32 x 109 x 34 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" TWG2504AV forsendelsesvægt (kg) 13,6 

bashøjttaler 2 stk. 4,5" W1104AV anbefalet placering gulv, 10-30 cm fra bagvæg 

konstruktionsprincip 2,5 vejs basrefleks 2 års fabriksgaranti fra købsdato * ja 

biwiring nej mulighed for 7 års fabriksgaranti * ja 

magnetisk afskærmet            ja medfølgende tilbehør 
8 spikes med møtrik og 
spikesbeskytter,  
8 gummi fødder med skruer 

anbefalet forstærker              min. 50 Watt   
 

 

 


