
god lyd møder godt design 
  

SA1280 mestrer en sjælden disciplin indenfor højttalere. At kombinere topklasse 
lydkvalitet med moderne design. 

  

Med en finish der matcher de fineste møbler fortjener SA1280 en central 
placering i stuen – lige dér hvor du opnår den bedste lyd. Det slanke design får 
let højttaleren til at passe ind mellem de øvrige møbler, uden at dominere. 
SA1280 er lavet til at matche alle former for musik og hjemmebiograf. I kombi-
nation med en kvalitetsforstærker på mellem 50 og 200 Watt, får du en stor og 
dynamisk lyd, der langt overstiger højttalerens kompakte størrelse. SA1280 er 
velegnet til anvendelse i lokaler på mellem 15 og 45 kvadratmeter. Lyden er rig 
på detaljer, rytme og musikalsk sammenhæng. Lydbilledet præsenteres præcist 
mellem højttalerne og ud i stuen på en levende måde, der giver basis for mange 
timers nydelse. 

  

hurtighed giver bedre lyd  

  
Hver bashøjttaler i en SA1280 har en membran der vejer mindre end 1 gram! 
Det gør højttaleren 4-6 gange hurtigere end en almindelig højttaler. Derfor 
indeholder lyden flere nuancer med en forbedret naturtrohed uanset om du 
hører musik eller anvender højttalerne i en hjemmebiograf. Membranernes 
lange slaglængde og den nøjagtige afstemning af kabinettet giver fyldig og 
præcis basgengivelse, der overgår ydelsen fra almindelige store og traditionelle 
bashøjttalere. 

   

forberedt til fremtiden  

  

Gengivelse af nye lydformater som f.eks. Super Audio CD eller DVD Audio, 
understøttes af SA1280 gennem forbedret dynamik og frekvensområde. 
Højttaleren er magnetisk afskærmet, så den kan placeres tæt på et TV i 
forbindelse med hjemmebiograf. Biwiring giver mulighed for at fintrimme lyden 
med ekstra højttalerkabler – og ikke mindst biamping (tilslutning af en ekstra 
effektforstærker) giver mulighed for endnu større lydmæssige fremskridt.  

 

                

 



 

tekniske 
specifikationer 
  

Frekvensområde (+/- 3dB): 35-35.000 Hz  
 
Impedans: 4-8 Ohm (let belastning)  
 
Belastbarhed: 170 Watt  
 
Følsomhed (1W, 1m): 89 dB  
 
Magnetisk afskærmet: ja  
 
Princip: 2.5 vejs / basrefleks  

 
Sandkammer: ja  
 
Biwiring: ja  
 
Bashøjttalere: 2 x SA W1408AV  
 
Diskant: 1 x SA TWG2506AV  
 
Dimensioner (BxHxD) cm: 15x104x26.6   
 
Produceret i en forbedret mk2 version på 
serienumre højere end 94011  

  

Finish: 

    ægte træ:         
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