
SA7K + SA7 K Master  
 
forkæl dig selv 
  
Nogle mennesker bruger lydoplevelser som kilde til 
inspiration og underholdning. De værd-sætter klangen 
af et brusende symfoniorkester. De kender den ægte 
blues fra Chicago, og ved præcis hvordan den skal 
swinge. De kender lyden af en Stratocaster: guitaren der 
har formidlet lyden af rockkultur i årtier. De føle r sig 
hjemme i jazzens underfundige udtryk. De går ikke af 
vejen for et fuldblods rockorkester. Eller de sarte sprøde 
toner i barokmusikken.  
De kender sangere og deres gribende stemmer. System 
Audio A/S har udviklet SA7K til disse privilegerede 
mennesker.    
  

dette er SA7K 
  
SA7K er en markant nyskabelse indenfor 
højttalerteknologi. Den sætter nye standarder for 
lydkvalitet gennem en konstruktion, der tør bryde med 
traditionerne.  
 
SA7K henvender sig til mennesker, der forlanger en 
lydmæssig præcision, der hæver sig langt over dagens 
almindelige standard – til high end audio eller 
hjemmebiograf. SA7K er en kilde til musikalsk inspiration, 
der vil forny dine oplevelser med musik du kender - og 
vække din nysgerrighed overfor kunstnere du ikke kender 
endnu. Den er også ideel som fronthøjttaler i en topklasse 
hjemmebiograf. 
   

sådan lyder SA7K 
 
SA7K leverer den imponerende oplevelse at sidde lige foran 
et levende orkester. Kun de færreste får nogensinde denne 
oplevelse hjemme i deres egen stue. Lyden opstår frit i 
stuen, rig på detaljer og nuancer. Præcis i sit rytmiske 
udtryk. Stor i sit klanglige panorama. Og en daglig 
invitation til at høre mere.  
  
 
  
  
  

  



  

sådan anvendes den 
 
SA7K forlanger at blive kombineret med et system i 
høj kvalitet, men forstærkeren behøver ikke 
nødvendigvis at være meget kraftig. Fra 80 til 200 
Watt er tilstrækkeligt. Det skyldes at højttaleren er en 
”let belastning” for systemets forstærker. 
SA7K fungerer bedst i lokaler på mellem 15 og 40 
kvadratmeter, hvor afstanden mellem højttalerne og 
den foretrukne lytteposition er mellem 2.5 til 3 meter. 
Afstanden mellem højttalerne bør være mellem 2.5 til 
3 meter, og afstanden mellem højttalerens bagside og 
væggen bagved bør være fra 15 til 40 cm. Du kan 
vinkle højttalerne mod den foretrukne lytteposition, 
hvis du foretrækker lyden så præcis som mulig. Når 
højttalerne vinkles mindre gøres lydbilledet til 
gengæld større. Forvent mindst 150 timers tilspilning 
af højttalerne før lydkvaliteten bliver som tilstræbt.  
 

 

tekniske specifikationer 
  
højttaler dimensioner 
(BxHxD) cm 

17,5 x 136 x 25 

belastbarhed 300 Watt 

frekvensområde 30-35.000 Hz (+/- 1.5 
dB) 

impedans        4-8 Ohm (let 
belastning) 

    
flere specifikationer  

    
Finish: 
    ægte træ:    

  

 
kirsebær 

 
  

      
  Lakerede farver kan særbestilles. 

  
  

  
  

  

  

   


