
kompakthøjttaler 
SA comet 

  

 

comet : a mass that moves 
 around the sun and looks 
like a bright star with a tail 

 

  

markedets mest 
universelle  højttaler 
  

  

SA comet er en anderledes måde at tænke om 
højttalere. Den kan placeres på væggen, en hylde, 
et bord eller på gulvet - og det er endda kun 
begyndelsen. 
  
Den har fået sit navn, fordi den er i stand til at ændre 
udseende og placering når du ønsker det. Med sine 
indbyggede beslag kan den hænges på væggen, endda 
kun ved hjælp af en enkelt skrue. Den kan placeres 
på en hylde eller et bord, eller den kan monteres på 
en specialdesignet gulvstander. Du kan hænge den 
ned fra loftet, når du monterer den med beslag, der 
normalt bruges til LCD fjernsyn. 
SA comet er skabt til mennesker, der forventer at 
deres højttalere skal kunne ændre placering efter 
behov og samtidigt præstere topklasse lydkvalitet. 
  

lavet til både musik og hjemmebiograf  

  

Det eneste, der ikke ændrer sig på SA comet er dens 
store lyd. Oplev hvordan dine musikoplevelser 
kommer tættere på, uanset hvilken musikform du 
hører. Lyden er rig på varme og gengivelsen af bas er 
intet mindre end forbløffende, for så lille en højttaler. 
Den overraskende bas skyldes, blandt andet, det 
særlige hybrid reflex® system, der præsenteres i SA 
comet for første gang. I hjemme-biografen er den 
velegnet til at indtage pladsen som både fronthøjttaler 
eller baghøjttaler i samspil med andre SA højttalere. 
SA comet AV er en variant af den normale model, 
beregnet som centerhøjttaler i en hjemmebiograf. 
  
 

 

 

  SA comet kan placeres på væggen,
en hylde, et bord eller på gulvet

  
      

 

  SA comet AV leveres med de samme 
muligheder for udskiftning af 

stoframmer
 og deco ringe som SA comet

      

      

  

  

  

      

  Den har fået sit navn, fordi den er i
stand til at ændre udseende og

placering når du ønsker det.
  

 
 

  



brug den med et godt anlæg  

  

Et velegnet hjemmebiograf- eller musikanlæg til SA 
comet behøver ikke at være kraftigere end 25-30 
Watt per kanal, men for at opnå den bedst mulige 
lydkvalitet fra højttalerne, skal anlægget være af en 
god kvalitet. Højttalerne vil i de fleste tilfælde lyde 
endnu bedre med et kraftigere anlæg på helt op til 
100-150 Watt, men det har betydning at lægge højere 
vægt på anlæggets kvalitet, end på dets Watt 
specifikation. 
  
  
  

hvordan skal dine  
se ud? 
  
Lige nu behøver du kun at bestemme dig for, om 
du vil have et hvidt eller 
et sort kabinet. Alt andet kan du skifte ud, hvis 
det passer dig. Du har 36 farvekombinationer at 
vælge i mellem.  
  
SA comet kan tilpasses boligindretningen, som ingen 
anden højttaler på markedet. Du kan til enhver tid 
skifte højttalerens stoframme, og vælge mellem 
farverne hvid, sort eller grå. Bagpå stoframmen, 
finder du en særlig deco ring, der kan gøre 
højttalerens udseende mere personligt. Deco ringen 
findes i seks forskellige finish, hvoraf fire er i 
forskellige lakfarver og to er i ægte træ. Du kan 
endda male deco ringene selv, hvis du vil have en 
helt særlig farve. 
Som udgangspunkt leveres højttalerne i den hvide 
udgave med hvidt kabinet, hvid stoframme og alu-
farvet deco ring. Den sorte udgave leveres med sort 
kabinet, sort stoframme og alu-farvet deco ring. 
Stoframmer og deco ringe i andre finish købes som 
tilbehør. 
  
  
        

 
7 års 
fabriksgaranti 

  

        

 

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

 

 

  

        
 

 

  
  

  

                

      
diskret, modig eller eksklusiv? Højttalerens mest 
synlige dele – stoframmen og deco ringen – kan 

udskiftes når du har lyst  
  

 

 

deco ringe findes i seks forskellige 
finish. De er monteret med små 

skruer, og er lette at udskifte
  



  
  

løsninger til dit hjem 
  
SA comet låser dig ikke til et bestemt lydformat. 
Du kan altid bygge videre på det du har købt, 
uden at skille dig af med noget. 
  
Den er skabt til at indtage alle pladser i et 
stereoanlæg eller en hjemmebiograf, som enten 
fronthøjttaler, baghøjttaler eller centerhøjttaler (AV 
varianten). Der er ikke forskel på de enkelte 
versioner af højttaleren, bortset fra det fysiske 
udseende af centerhøjttaleren. Derfor kan en 
højttaler, der begynder i dit stereoanlæg, fortsætte 
tilværelsen som fronthøjttaler eller baghøjttaler i din 
hjemmebiograf. 
Du kan blande både SA comet og AV-varianten med 
andre SA modeller i en hjemmebiograf, for alle SA 
højttalere har grundlæggende samme lydkoncept. 

 

  

    
stereo 

  

      

   
  stereo med aktiv subwoofer eller 2.1 hjemmebiograf
     

               
5.1 hjemmebiograf 

     
  
  

formet tilfleksibilitet    

  
SA comet har en form, der gør den velegnet til fler e forskellige 
placeringer, end en almindelig højttaler. Formen ka ldes trapez.  
  

SA comet følger ikke en trend i markedet. Der findes 
nemlig ingen højttaler, der minder om den. Den 
særlige trapezform indbyder til, at højttaleren kan 
placeres på steder hvor almindelige højttalere vil 
virke fejlplacerede, men fleksibiliteten stopper ikke 
her. Bagpå højttaleren finder du fire huller, der er 
beregnet til et VESA beslag eller gulvstanderen FS3. 
Dermed kan højttaleren placeres på næsten utallige 
måder, og drejes som du ønsker det. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

SA comet passer på et fladskærmsbeslag     

SA comet er forberedt til beslag, der er lavet efter den såkaldte VESA 
standard. 

Det betyder at højttaleren kan hænge ned fra loftet, 
eller på væggen, ved hjælp af den type beslag, som 
bruges til fladskærms-fjernsyn. Billederne ovenfor 
viser to af de utallige beslag, der findes på markedet. 
  

 
  
gulvstanderen FS3 
  

 

 

VESA beslag passer til SA comet
 

 

  
     

 

  

  

     
 bagpå SA comet finder du de 

indbyggede væg-beslag, de 
guldbelagte stik og fire skruehuller til 

VESA beslag
  

  
  

akustisk  frihed 
  

Akustik fremgår ikke af de tekniske 
specifikationer på en højttaler, men vil nok være 
den egenskab ved højttaleren, du vil sætte mest 
pris på, når alt kommer til alt.  
  

   

Prøv at bevæge dig rundt i lokalet, når du hører SA 
comet. Læg mærke til, at du tydeligt kan høre alle 
lyde og instrumenter, næsten uanset hvor du befinder 
dig. Det er god akustik. Det opleves som en befrielse, 
når selv svage lyde høres tydeligt, og når du let kan 
høre hvad der bliver sagt eller sunget gennem 
højttalerne. Du vil lægge mærke til, at SA comet 
lyder som en langt større højttaler. Forklaringen 
findes i dens anderledes akustiske teknologi, hybrid 
reflex® 

 

 

 Du vil lægge mærke til, at SA comet lyder
 som en langt større højttaler
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hybrid reflex® – en anderledes  
akustisk teknologi  

  
De fleste højttalere er basreflekshøjttalere, og nogle få kostbare 
højttalere er lavet efter det såkaldte slaveprincip. SA comet er begge 
dele, for den har både en basport som en basreflekshøjttaler, og en 
passiv membran, som en slavehøjttaler. Vi kalder teknologien hybrid 
reflex®, og det særlige ved den anderledes konstruktion er, at hybrid 
reflex® gør det muligt at gengive dybere bas, og gøre lyden større og 
mere fyldig. 

Læs mere om hybrid reflex® teknologien i en separat 
artikel. 

  

 

      

  

  

  

      
    
  

 

 

diskanthøjttaleren i SA comet er 
med

virkende til den gode akustik, der
 gør højttaleren let at leve med

  
  
  
   finish:      
   lakeret:      

  

  

 
sort satin 

    

 

  

 

   
      
      
      
      

    

standard finish 
  
sort – sort kabinet, sort stoframme, alu-farvet 
deco ring 
  
tilbehør 
  
deco ringe – hvid, sort, ahorn, kirsebær eller 
rød 
stoframmer – hvid, grå eller sort 
FS3 – gulvstander 
TS1 – justerbar stander til centerhøjttaler 

 

     
  
 
 
 
 
 
 
 

    



 

tekniske specifikationer 
belastbarhed                          100 Watt vægt højttaler (kg) 5,9 

frekvensområde 
50 – 25.000 Hz (+/- 1.5 
dB) 

kabinet dimensioner (BxHxD) 
cm 18 x 43 x 18 

impedans                               8 ohm emballage dimensioner (BxHxD) 
cm 30,5 x 54 x 30,5 

følsomhed (1W, 1 m)             88,5 dB forsendelsesvægt (kg) 7,3 

delefilter 2200 Hz (24 dB/okt.)   indbygget vægbeslag ja 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" T2504NEO anbefalet placering væg, bordstander, gulvstander 
eller hylde 

bashøjttaler 1 stk. 5 1/4" W1408AV mulighed for lakering i 
specialfarve 

- 

passiv bashøjttaler 1 stk. 5 1/4" W14PD 
2 års fabriksgaranti fra købsdato 
* ja 

konstruktionsprincip 2-vejs hybrid reflex® mulighed for 7 års fabriksgaranti 
* ja 

magnetisk afskærmet            ja medfølgende tilbehør 

Gummifødder til væg -og  
hylde placering.  
Skruer og rawlplugs  
til vægopsætning 

anbefalet forstærker              min. 25 Watt anbefalet tilbehør 

deko ringe - hvid, sort, ahorn, 
kirsebær eller rød stoframmer - 
hvid, grå eller sort  
FS3 gulvstander  
TS1 bordstander 
vægbeslag: TLCD1, TLCD2 
loftbeslag TLCD3 

forpakning                              enkeltvis   
 

 


