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SA præsenterer opsigtsvækkende nyhed indenfor højttalere 

 

På High End udstillingen i München fra den 10.-13. maj præsenterer System Audio de første to 
modeller i en familie af højttalere, der kan opgraderes fra: 

 

• Passiv til aktiv  

• Aktiv til trådløst aktiv 

• Trådløst aktiv (stereo) til trådløst aktiv op til 7.1 (hjemmebiograf) 

 

Først præsenteres to modeller 

 

I den passive udgave bærer højttalerne navnet SA legend. De første modeller der præsenteres 
er kompakthøjttaleren SA legend 5 og gulvhøjttaleren SA legend 40. 

 

Specialudviklede højttalerenheder med erfaringer fra åbent udviklingsprojekt 

 

Begge modeller anvender højttalerenheder, der er specielt udviklet til netop denne højttalerfami-
lie: 

• En diskanthøjttaler med en DXT akustisk linse, der sikrer en ensartet lydudstråling og er 
konstrueret til usædvanligt lave delefrekvenser 

• 3 forskellige typer 5 1/2 tommers bas– og mellemtoneenheder, der har 40 % længere slag-
længde end normale højttalere 

 

Højttalerenhederne er blandt andet udviklet på erfaringerne fra SA pandion og af de samme in-
geniører, der deltog i det åbne udviklingsprojekt. 

 

Her er de to passive højttalere (SA legend 5 og SA legend 40) 

 

SA legend 5 er en 2-vejs kompakthøjttaler, der er forberedt til vægplacering ved hjælp af besla-
get W.5, men den kan også stå på gulvet ved hjælp af standeren FS4. Højttaleren leveres i satin 
hvid eller sort lakering. Højttalerens stoffront sidder fast ved hjælp af neodyniummagneter. Stof-
fet fås i sort og hvid. Der er 7 års fabriksgaranti. 

 

SA legend 40 er en 3-vejs gulvhøjttaler. Den leveres med 4 aluminiumsben, der kan udstyres 
med gummifødder eller spikes, der bør vælges afhængig af gulvets beskaffenhed. De to neder-
ste enheder er bashøjttalere, mens de to øverste enheder er dedikeret til mellemtone og diskant. 
Højttaleren leveres i satin hvid eller sort lakering. Højttalerens stoffront sidder fast ved hjælp af 
neodyniummagneter. Stoffet fås i sort og hvid. Der er 7 års fabriksgaranti. 

https://system-audio.com/da/product/sa-legend-5/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-40/


Passive højttalere kan opgraderes til aktiv 

 

På bagsiden af SA legend-højttalerne sidder det passive delefilter monteret på en plade af alumi-
nium. 

Pladen kan let afmonteres og dermed fjernes højttalerens delefilter (indgrebet må kun udføres af 
uddannet personale).  

 

Delefiltret erstattes af et specialudviklet forstærkermodul, der bærer navnet silverback og højtta-
lerens modelbetegnelse bliver herefter SA legend silverback. 

 

Silverback modulet indeholder: 

 

• 2-4 digitale forstærkere fra Texas Instruments med en samlet effekt på op til 300 Watt RMS 

• Tabsfri digitale delefiltre 

• Adaptiv bas 

• DSP  

• Balanceret analog indgang (fungerer også ubalanceret) 

• Trådløs WiSA modtager 

• USB-port til software opdatering 

• Valg af højttalerens placering i en stereoopsætning eller (fremtidig) trådløst aktiv 7.1 hjem-
mebiograf 

• Sikkerhedskredsløb 

 

SA legend 5 silverback er en 2-vejs digital aktiv højttaler. 

SA legend 40 silverback er en 4-vejs digital aktiv højttaler 

 

 

 

https://system-audio.com/da/product/sa-legend-5-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-40-silverback/


Aktive højttalere kan opgraderes til trådløst aktive 

 

De aktive SA legend silverback kan opgraderes til trådløs. Det sker ved at tilføje den lille Stereo 
Hub med tilhørende fjernbetjening. 

 

Stereo Hub sender musiksignalet til højttalerne ved hjælp af WiSA-teknologi, der indebærer 2 
ting: 

1) Kvaliteten af det trådløse signal er 24 bit / 96 kHz (High Definition) 

2) Højttalerne behøver ikke specifikt at modtage musiksignalet fra Stereo Hub. Det kan kom-
me fra ethvert andet WiSA-kompatibelt mærke 

 

Stereo Hub har følgende indgange: 

 

• 3 x optiske indgange 

• 1 x coax 

• 1 x minijack 

• 1 x RCA 

• Airplay 

• Chromecast 

• Bluetooth 

• DLNA 

• USB Audio 

• 24 bit / 192 kHz 

• HDMI (ARC) 

• Spotify Connect 

 

Stereo Hub leveres med en fjernbetjening, der fungerer ved hjælp af radiobølger, samt 2-vejs 
kommunikation. Det betyder, at hubben kan gemmes væk og at f.eks. justering af volumen på 
andre apparater og er synlig på fjernbetjeningen. 

 

Stereo Hub forbindes til WiFi via Google Home App’en, men behøver ikke WiFi for at fungere 
som forforstærker, da WiSA-teknologien skaber sig egen direkte forbindelse til højttalerne. 

 

Det er frit for køberne at afgøre, om de selv skal opgradere deres højttalere eller om de køber 
dem færdigproduceret i den ønskede version.  

Læs her generelt om nyheden ved SA legend. 

Læs specifikt om SA legend silverback 

 

 

https://system-audio.com/da/sa-legend-nyheden-ingen-musikelsker-kan-ignorere/
https://system-audio.com/da/dette-er-maaske-den-stoerste-nyhed-siden-hoejttaleren/


Senere udbygninger af SA legend + silverback familierne 

 

Til efteråret præsenteres den større gulvhøjttaler, SA legend 60. Senere kommer centerhøjttale-
ren SA legend 10, en trådløs aktiv subwoofer, samt en trådløs 7.1 hub. 

 

Priser, inkl moms 

 

SA legend 40 (passiv gulvhøjttaler)         Kr. 19.999.– pr. par 

SA legend 40 silverback (aktiv gulvhøjttaler)        Kr. 32.499.– pr. par 

SA legend 40 silverback m. stereo hub og remote control (aktiv trådløs gulvhøjttaler) Kr. 39.999.– pr. par 

Silverback 4-kanals forstærkermodul, konfigureret til SA legend 40    Kr. 13.999.- (2 styk) 

Stereo Hub med remote control          Kr. 7.499.-  

 

SA legend 5 (passiv kompakthøjttaler)         Kr. 9.999.– pr. par 

SA legend 5 silverback (aktiv kompakthøjttaler)       Kr. 16.499.– pr. par 

SA legend 5 silverback m. stereo hub og remote control (aktiv trådløs kompakthøjttaler) Kr. 23.999.– pr. par 

Silverback 2-kanals forstærkermodul, konfigureret til SA legend 5    Kr. 7.999.- (2 styk) 

Stereo Hub med remote control          Kr. 7.499.- 

 

          

Om System Audio  

 

System Audio A/S blev grundlagt i Danmark i 1984 og er et af de eneste højttalermærker, der er 
grundlagt af en musiker. 

 

Det betyder, at System Audio har en særlig kærlighed til den gode lyd, og at mærkets højttalere 
skabes med baggrund i adskillige lyttetests. 

 

System Audios produkter sælges under navnet SA og bruges i musiksystemer og hjemmebio-
grafer hos musik– og filmelskere. 

 

Virksomheden har vundet adskillige priser for produkternes lydkvalitet, design, teknologi, og for 
sin produktudvikling der involverer brugerne. 

 

System Audio bruger således et uvildigt panel af pt. 193 frivillige testpiloter, bestående af musi-
kere, studieteknikere og andre med gode ører til at teste og udvikle sine produkter. 

 

Mere information? Kontakt Ole Witthøft på ole@system-audio.com 

https://system-audio.com/da/product/sa-legend-40/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-40-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-40-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-5/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-5-silverback/
https://system-audio.com/da/product/sa-legend-5-silverback/

