
gulvhøjttaler SA mantra 60        

  

gulvhøjttaleren SA mantra 60: SA mantra 60 findes i seks forskellige 
finish. Her i hvid satin 

        
  
        

 kom tæt på kunsten. Det er vores 
mantra 

Pris pr. stk. 8.499, -

        

 

SA mantra 60 er beregnet til 
mennesker, der forlanger 
topkvalitet underholdning i 
hjemmet.  Du kommer tæt på de 
kunstnere, du holder af og får en 
intens oplevelse af al slags musik 
eller film.  

   

 

de fine nuancer 
  

Øverst i SA mantra 60 
finder du et helt separat 
kammer til 
mellemtone– og 
diskanthøjttaleren, der 
begge er udviklet 
specielt til SA mantra 
60. 

    
den store energi 
  

  

forskellen alle kan høre   
   

SA mantra 60 repræsenterer en 
frisk og anderledes holdning til din 
oplevelse af lyd. Vores idé er, at 
bringe dig tættere på de kunstnere 
du holder af. Du skal have en 
oplevelse af, at være i tæt selskab 
med musikken. Derfor arbejder vi 
med teknologier, materialer og 
metoder, der giver dig den 
oplevelse, uanset om du hører pop, 
rock, klassisk eller jazz eller om du 
bruger  højttalerne i en 
hjemmebiograf, hvor de bruges til 
at gengive filmens lydside. 
Forskellen kan høres af enhver og 
kræver ikke ekspertviden. SA 
mantra 60 er derfor ikke bare en 
højttaler. Den er en invitation. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Der er næsten ingen synlige skruer 
og stoframmen fastgøres med 16 

usynlige magneter



Højttaleren gemmer på 
en hemmelighed, der 
får de fleste til at 
spærre øjnene op. De 
fire bashøjttalere med 
XL technology er 
nemlig kun på hver 11 
cm i diameter og 
alligevel gengiver de 
en fuldblods 
basgengivelse med en 
dybde og en dynamik, 
der  virker næsten 
naturstridig. Det du 
hører er en mærkesag 
for SA. Vi forlanger en 
bas, der gengiver 
musikkens rytme 
præcist. Vi forlanger 
også at filmens special 
effects kommer 
tydeligt frem. Derfor 
har vi udviklet vores 
små bashøjttalere med 
uhyre lette membraner, 
så de kan gengive 
lyden præcist og med 
stor energi. 

  

bygget af alt det bedste vi har 
  

Det er de indbyggede modsætninger 
i mantra, der vækker opsigt. 
Højttaleren fremstår i et enkelt 
design, men første gang du løfter 
SA mantra 60, kan du ikke undlade 
at bemærke vægten. Næsten 22 
kilo. Det fortæller dig om den 
kvalitet, der ligger bag det tiltalende 
ydre. Højttaleren er bygget af MDF 
med en tykkelse på mellem 18 og 
48 mm. Indvendigt er kabinettet 
opdelt i otte kamre med 
skråtstillede sider, for at undgå 
stående bølger inde i højttaleren. 
Seks af de otte kamre er forbundet 
med hinanden, mens to er 
aflukkede. Det ene er et 3 liters 
sandkammer med adgang gennem 
højttalerens bundplade, mens det 
andet er det separate kammer til 
mellemtone- og diskanthøjttaleren. 
Der anvendes to forskellige typer 
akustisk dæmpningsmateriale inde i 
højttaleren. Den ene type er limet 
på siderne af hver af de seks 
indvendige kamre, mens den anden 
type fungerer midt i luftmassen i 
højttalerens mellemtonekammer. 
Højttalerens indbyggede elektronik 
er udtænkt så enkelt som muligt, så 
intet står i vejen for lydsignalet. 

 

   
 

 
 

 

 

Stor lyd fra en lille 
højttaler. XL technology 

er den formel SA 
konstruerer sine fineste 
bashøjttalere efter. XL 

technology findes kun i 
SA højttalere.

 

  

XS technology gør at du 
oplever en mere ensartet 
lydkvalitet, uanset hvor i 

stuen du befinder dig. XS 
technology findes kun i 

SA højttalere.
 Dette logo betyder at 

højttaleren er beklædt 
med ægte træ. 

 

    

  
        
  

 

 

   

 
 
 
 

 

manden og 
mantraet 

 

  

 

System Audio A/S blev grundlagt i 1984 
af Ole Witthøft, fordi han ikke kunne 
finde nogen højttalere der kunne leve op 
til hans krav om at føle sig tæt på 
kunstnerne, når man hører musik 
derhjemme. 
Han havde opdaget, at højttalere skal 
konstrueres og designes efter et særligt 
system, som virksomheden bærer sit 
navn efter. 

 

   

 

 

de gedigne guldbelagte 
stik er integreret i 

højttalerens bundplade

 

 

under bundpladen finder 
du adgangen til det 

separate sandkammer, 
samt monteringshullerne 

til de medfølgende spikes 
og gummifødder



 
 
akustik, højttalerens usynlige kvalitet 

  

 

Tilstedeværelsen af fremragende 
akustik giver dig en ekstraordinær 
oplevelse og akustisk perfektion er 
kun et af vores mål, og når vi 
udvikler højttalere, begynder vi langt 
fra laboratorier og målerum. Vores 
højttalere skabes til at fungere 
hjemme hos de mennesker, der 
vælger at leve med dem. En række af 
verdens førende akustikere har 
bidraget i arbejdet SA mantra 60. Det 
kan være svært at se. Men du kan 
ikke undgå at høre det. 

   
 en lydspredning der er skabt til et hjem  
   

 

Lyden fra SA mantra 60 udstråles 
mindre mod gulv og loft end du er 
vant til fra almindelige højttalere. Det 
kan du tydeligt høre, for de færre 
lydreflektioner er med til at give dig 
en oplevelse af at være tæt på 
kunstnerne. 

   
 stiller ikke store krav  
   

 

Brug SA mantra 60 i forbindelse med 
et musiksystem eller en 
hjemmebiograf af god kvalitet, hvor 
forstærkerens udgangseffekt er på 
minimum 50 Watt. Så er du klar til 
nye lydoplevelser. Hvis forstærkeren 
er kraftigere bliver du belønnet med 
en endnu bedre lydkvalitet og større 
dynamisk formåen. 150 Watt er 
maksimum for de fleste brugere af 
SA mantra 60, for højttaleren har en 
relativt høj følsomhed og vil være i 
stand til at spille temmelig højt med 
sådan en forstærker. Det  giver 
mening at sætte højttaleren sammen 
med en forstærker af en høj kvalitet, 
snarere end høj udgangseffekt. 
Forstærkerens kvalitet høres nemlig 
tydeligere end udgangseffekten. 
Placer højttalerne med en indbyrdes 
afstand på 2,5 til 3 meter og med en 
afstand på 15-30 fra bagvæggen. 
Højttalerne skal pege direkte mod din 
foretrukne siddeplads mellem 
højttalerne. 

 
  
 
 

   
 

 
 
reduktion som designfilosofi 

 

   

Alle SA højttalere begynder deres liv på 
Ole’s bord, og selvom nogle af verdens 
førende eksperter indenfor akustik, 
mekanik og elektronik er involveret i 
produktudviklingen, bliver en ny 
højttaler først sat i produktion, når Ole 
er tilfreds med den. En af Ole’s 
gennemgående filosofier handler om 
reduktion i enhver betydning af ordet. 
Eller sagt på en anden måde: betydning 
af at koncentrere sig om det væsentlige. 
Udenpå højttaleren ser du reduktion, 
som et fravær af pynt og krummelurer. 
Inde i højttaleren ser du reduktionen 
som en indlysende enkelhed i 
konstruktionen. Det er også reduktion, 
der driver os til at formindske vægten i 
den bevægelige masse på vores 
højttalerelementer, fordi det giver bedre 
lyd. Når vi reducerer højttalerens 
afhængighed af stuens akustik er det 
også en måde at bruge filosofien på. Det 
er spild af brugerens ressourcer at gøre 
tingene komplicerede. Forenkling i 
enhver lille detalje optimerer oplevelsen. 
Eller sagt på en anden måde: less is 
more. 

 

   
   
   

  
  
        

 
7 års 
fabriksgaranti 

  

        

 

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

   

        
 

 

 

  
   
   

 

  

 

 

   
 mantra - det betyder navnet
   

 

”En lyd, der kan skabe forandring”, 
er en af de oprindelige betydninger 
af ordet. Hos SA er mantra navnet 

på en familie af højttalerne med 
høj ydelse, ny teknologi og 

minimalistisk design.



tekniske specifikationer  
belastbarhed 250 Watt anbefalet forstærker              min. 50 Watt 

frekvensområde 40 – 35.000 Hz (+/- 1.5 dB) sandkammer 3 liter (ca.7 kg) 

impedans        8 ohm forpakning                              enkeltvis 

følsomhed (1W, 1 m)             89 dB vægt højttaler (kg) 21,8 

delefilter 600 / 2500 Hz (18dB/okt.) kabinet dimensioner (BxHxD) cm 14,5 x 113 x 27,5 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" T2504XS emballage dimensioner (BxHxD) cm 41,5 x 124 x 32 

bashøjttaler 4 stk. 4,5" W1108XL (RR) forsendelsesvægt (kg) 25,3 

mellemtone 1 stk. 4,5" W1108XL (RR) anbefalet placering gulv, 30 cm fra bagvæg 

passiv bashøjttaler - finish finish oversigt 

konstruktionsprincip 3 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 

 

 


