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Vi elsker musik 
 

SA er det eneste højttalermærke, der er grundlagt af 
en musiker. 
 

Ole Witthøft spillede i et band og var skuffet over, at 
ingen højttalere på markedet var i stand til at gengive 
musikken på en naturlig måde. 
 

Da han byggede sine egne højttalere, skrev en for-
bløffet presse: ”Denne højttaler sætter nye standar-
der”. 
 

Det var i 1984. 
 

Ole Witthøft åbnede dengang sin egen Hifi-butik. 
Tanken var, at kunderne skulle bruge deres ører og 
vælge de højttalere, der lød bedst.  
 

Butikken havde et lytterum, der var indrettet som en 
almindelig stue med bøger, møbler og planter osv. 
 

Ånden fra butikken lever videre i dag. 
 

Vi synes, du skal gå efter lyden, for at finde de bed-
ste højttalere til dit hjem.  
 

System Audio er et prisvindende højttalermærke. 
 

Vi har vundet mere end 150 priser for vores lyd, tek-
nologi, design og innovation. 
 

Vi er her for at hjælpe. 

Ole Witthøft 



SA legend silverback familien 

Dette er innovation 
for musikelskere 
 

SA legend silverback er en enestående familie 
af aktive højttalere med High Definition lydkvali-
tet. 
 

Du kan tilslutte dem til forforstærkeren i dit mu-
siksystem, men du kan også bruge dem tråd-
løst, når du anvender dem sammen med Stereo 
Hub. 
 

Hver højttaler har 2 til 4 indbyggede digitale 
forstærkere på op til 560 Watt, tabsfrie digitale 
delefiltre, digital signalprocessor (DSP) og er 
forberedt til anvendelse i en trådløs hjemmebio-
graf med op med ukomprimeret lydkvalitet i op 
til 7.1 kanaler og med 24/96 opløsning. 

 

 

Stereo Hub 
 

Samlingspunkt for lyden fra dine lyd-

enheder. Det kan være pladespiller , 
TV, smartphone, tablet, computer 
m.m. 
Stereo Hub har indbygget  Chrome-
cast, Airplay, Bluetooth, Spotify Con-
nect, analoge og digitale indgange, 
samt HDMI. Sender lyden trådløst 
videre til højttalerne ved hjælp af 
WiSA teknologi i High Definition kvali-
tet. 

Ægte fremskridt 
 

SA legend 60 silverback er med 
en frekvensrespons til 17 Hz, 4 
indbyggede digitale forstærkere, 
digitalt tabsfrit delefilter og special-
udviklede højttalerelementer i en 
teknologisk liga for sig selv. 
Nyd din musik mere nærværende 
og levende end nogensinde før. 
 

Nytænkende 
 

SA legend 40 silverback er en fan-
tastisk musikalsk højttaler. 
Den har 4 indbyggede digitale for-
stærkere med en samlet effekt på 
300 Watt. Frekvensresponsen er 
ekstremt lineær og rækker ned til 20 
Hz. Den har et digitalt og tabsfrit 
delefilter og indbygget DSP. 

Fleksibel 
 

SA legend 10 silverback er en 
kraftfuld højttaler med 3 indbygge-
de digitale forstærkere, digitalt 
tabsfrit delefilter og DSP. 
Den indtager med lethed enhver 
plads hjemmebiografen eller mu-
sikanlægget, hvor du nyder godt 
af dens klare og ubesværede lyd. 
 

Moderne 
 

SA legend 7 silverback er kun 14 
cm dyb og tager lyden fra væghøjt-
talere til nye højder. Den har 3 ind-
byggede digitale forstærkere, digi-
talt tabsfrit delefilter og DSP. Den 
kan anvendes lodret og vandret. 
Der medfølger stoframmer til begge 
anvendelser. Indbygget vægbeslag. 
 

Overraskende 
 

SA legend 5 silverback er en aktiv 
kompakthøjttaler med overrasken-
de stor og musikalsk lyd. 
Den har to indbyggede digitale 
forstærkere med en samlet effekt 
på 150 Watt og digitalt tabsfrit 
delefilter og DSP. 
 



SA legend familien 

Bygget af det bedste, 
vi har 
 

Højttalerne i SA legend familien bygger på System 
Audios mangeårige erfaringer indenfor højttalere 
med topklasse lydkvalitet. 
 

Alle komponenter er specialudviklet. 
 

SA legend er skabt til high performance musiksy-
stemer og hjemmebiografer og er de eneste højt-
talere på markedet, der kan opgraderes fra passiv 
til aktiv, når du ønsker det. 
 

I den opgraderede version hedder højttalerne SA 
legend silverback. Se modsatte side. 

Kraftfuld 
 

SA legend 60 er en sofistikeret 
og engagerende højttaler.  
Enhver musikform formidles med 
overskud og finesse. De særlige 
højttalerelementer videreudviklet 
fra forgængeren: SA pandion. 
Kan opgraderes til den fuldt akti-
ve SA legend 60 silverback. 
 

Engagerende 
 

SA legend 40 er mindre, end den 
lyder. Du ser en gulvhøjttaler, der 
passer ind overalt og hører en 
performance, der leder tankerne 
på en langt større højttaler. Alt er 
specialdesignet af SA. Kan op-
graderes til den fuldt aktive SA 
legend 40 silverback. 
 

Dynamisk 
 

SA legend 10 er en universal-
højttaler, der kan indtage enhver 
plads i musiksystemet og hjem-
mebiografen. 
Her vil den glæde sine brugere 
med en smittende musikalitet.  
Kan opgraderes til den fuldt akti-
ve SA legend 10 silverback. 
 

Fremtidssikret 
 

SA legend 7 er kun 14 cm dyb skabt 
til at hænge på væggen. Brug den i 
dit musiksystem eller hjemmebiograf 
og glæd dig over dens fantastiske 
klare lyd og musikalitet. Kan opgra-
deres til den fuldt aktive SA legend 7 
silverback. Kan monteres vandret og 
lodret. Indbyggede vægbeslag. 
 

Levende 
 

SA legend 5 er en kompakt højt-
taler, der leverer stor lyd. Enhver 
komponent er designet af SA og 
giver højttaleren en usædvanlig 
holdbarhed og musikalsk finesse. 
Kan opgraderes til den fuldt akti-
ve SA legend 5 silverback. 
 

Ekstrem energi 
 

SA legend sub 12 er den kraftigste 
aktive subwoofere, vi nogensinde har 
bygget. 
 

Den er skabt til SA legend familien, 
men fungerer sammen med enhver 
anden højttaler, der har brug for bas i 
den allerhøjeste kvalitet. 



SA saxo familien 

Underholdende 
 

SA saxo 60 kan noget fantastisk 
med musikken.  
Den bringer den ud over scenen 
og gør den levende og nærvæ-
rende.  
Når du vil, kan SA saxo 60 spille 
så højt, som du nogensinde får 
lyst til. 
 

Kraftfuld 
 

SA saxo 50 leverer forrygende 
vellyd til den økonomisk bevidste 
film– og musikelsker. 
En slank gulvhøjttaler, der er let 
at få plads til og let at holde af. 
Oplev lydens nuancer og glæd 
dig over en højttaler, der gerne 
spiller op til fest. 
 

Utraditionel 
 

SA saxo 40 er en gulvhøjttaler i 
et nyt format.  
Den er mindre end en almindelig 
gulvhøjttaler, men lyden er stor. 
Det skyldes blandt andet en helt 
ny type bashøjttaler, der ikke 
kræver det samme store kabinet, 
som traditionelle bashøjttalere. 
 

Enestående 
 

SA saxo 16 passer ind, men ly-
den stikker ud. 
Med en fysisk dybde på bare 
10.5 cm passer den ind alle ste-
der. Leveres med to stoframmer, 
så du selv kan vælge, om højtta-
leren skal hænge vandret eller 
lodret. 
 

Stærk 
 

SA saxo 10 giver dig stor lyd, 
elegant design og en finish i top-
kvalitet. Brug den til musikanlæg-
get eller i hjemmebiografen. Hver 
højttaler leveres med to stofram-
mer, så du kan selv vælge om 
den skal ligge ned eller stå op. 
Forberedt til vægbeslaget W.5. 
 

Skabt til alle 
 

SA saxo er en familie af højttalere til den øko-
nomisk bevidste musik- og filmelsker. 
 

Du kan høre alt fra rock, pop, klassisk og jazz. 
Du kan være til vinyl, streaming og meget an-
det. 
 

SA saxo højttalerne er skabt til at hente størst 
mulig lytteglæde frem i musikken og filmen. 
 

Det eneste du behøver er at opdage hvilken 
model, der passer bedst til dig. 



SA saxo active familien 

Lækker 
 

SA saxo 6 er ikke større end et A4 
papir, når du ser den forfra. 
Som væghøjttaler med en dybde på 
bare 10.5 cm, finder den vej til ste-
der, hvor almindelige højttalere ikke 
kan være. Leveres med to stofram-
mer. Du vælger selv om den skal 
hænge vandret eller lodret.  
 

Musikalsk 
 

SA saxo 5 er en charmerende 
højttaler. 
Den gør musikoplevelser nær-
værende og levende. Du finder 
næppe en højttaler med mere 
personlighed end den. Forberedt 
til vægbeslaget W.5 

 

Klassiker 
 

SA saxo 1 er bare 25 cm høj og 
13 cm bred. 
Alligevel vil du blive overrasket 
over dens store lyd. 
Det er markedets bedste mini-
højttaler. Forberedt til vægbesla-
gene WB2 og W.5 

 

Totalløsning 
 

SA saxo 7 active er hele dit mu-
sikanlæg. 
Inde bag de smukt forarbejdede 
kabinetter gemmer SA saxo 7 
active på indbyggede forstærke-
re og elektronik, smartphone, 
tablet, pladespiller, TV m.v. For-
beredt til vægbeslaget W.5. 

Alt-i-et 
 

SA saxo 3 active er alt hvad du 
har brug for som musikelsker. 
Højttalerne er et komplet musik-
anlæg med fantastisk lyd og tråd-
løs forbindelse til din smartpho-
ne. Kan let tilsluttes TV, plade-
spiller, spillekonsol m.v. Forbe-
redt til vægbeslaget W.5. 
 

Kraftværk 
 

SA saxo sub 10 bringer dig langt, 
når du vil have en oplevelse af 
energi og dybbas i din musik 
eller lyden på dine film. 
Brug den sammen med en hvil-
ken som helst højttaler i saxo-

familien. 
 



 

Anbefalet  
forstærker min. 

Dimensioner  
(BxHxD) cm 

Anbefalet  
placering 

Belastbarhed 

Frekvensområde 

 

Impedans 

 

Finish 

 

Indbygget  
forstærker 

20 x 118 x 33.5 19 x 95.5 x 
26.5 

50.4 x 19 x 26.5 

SA legend 60  
silverback 

SA legend 40  
silverback 

SA legend 10  
silverback 

SA legend 7  
silverback 

SA legend 5  
silverback 

SA legend 60 

 

SA legend 40 SA legend 10 SA legend 7 SA legend 5 SA legend  
sub 12 

- 

Gulv, 10-30 cm 
fra bagvæg 

- 

 

17 - 25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

 

Hvid satin 

Sort satin 

560 Watt 
(4-vejs aktiv) 

- 

Gulv, 10-30 cm 
fra bagvæg 

- 

 

20-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

300 Watt 
(4-vejs aktiv) 

- 

Hylde eller 
stander 

- 

 

225 Watt 
(3-vejs aktiv) 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

225 Watt 
(3-vejs aktiv) 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

 

Væg eller hylde 

- 

25 x 45 x 15 19 x 32 x 26.5 

- 

Væg, hylde 
eller stander 

- 

40-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

150 Watt 
(2-vejs aktiv) 

20 x 118 x 33.5 

70 Watt 

Gulv, 10-30 cm 
fra bagvæg 

560 Watt 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

8 ohm 

Hvid satin 

Sort satin 

- - - - - 380 Watt 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

19 x 95.5 x 
26.5 

50.4 x 19 x 26.5 25 x 45 x 15 19 x 32 x 26.5 42 x 42 x 44 

70 Watt 

Gulv, 15-35 cm 
fra bagvæg 

300 Watt 

30-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

4-8 ohm 

70 Watt 70 Watt 

Hylde eller 
stander 

225 Watt 225 Watt 150 Watt 

4-8 ohm 4-8 ohm 4 ohm - 

35-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

35-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

35-25.000 Hz 

+/- 1.5 dB 

22-140 Hz 

Variabel 

- 

- 

Væg, hylde 
eller stander 

Væg eller hylde Gulv 

70 Watt 

Anbefalet  
forstærker min. 

Dimensioner  
(BxHxD) cm 

Anbefalet  
placering 

Belastbarhed 

Frekvensområde 

 

Impedans 

 

Finish 

 

Indbygget  
forstærker 

16.5 x 96 x 26 13 x 105 x 25 16.5 x 84.5 x 25 

SA saxo 60 SA saxo 50 SA saxo 40 SA saxo 16 SA saxo 10 SA saxo 6 

 

SA saxo 5 SA saxo 1 SA saxo sub 
10 

SA saxo 7  
active 

SA saxo 3 

active 

50 Watt 

Gulv, 10-30 cm 
fra bagvæg 

170 Watt 
 

40 - 25.000 Hz 

+/- 3 dB 

4-8 ohm 

 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

50 Watt 

Gulv, 10-30 cm 
fra bagvæg 

135 Watt 
 

45-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

4-8 ohm 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

30 Watt 

Gulv, 10-30 cm 
fra bagvæg 

135 Watt 
 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

4-8 ohm 

40-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

- 

Hvid satin 

Sort satin 

4-8 ohm 

55-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

120 Watt 
 

Væg, loft eller 
hylde 

50 Watt 

22 x 51 x 10.5 10 x 38 x 20 

50 Watt 

Væg, hylde 
eller stander 

120 Watt 

55-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

4-8 ohm 

Hvid satin 

Sort satin 

- 

10 x 38 x 20 16.5 x 28 x 23 13 x 25 x 20 

30 Watt 50 Watt 30 Watt 

32 x 32 x 32 16 x 31 x 26 14 x 28 x 21 

- - - 

Væg, loft eller 
hylde 

Væg, hylde 
eller stander 

Væg, hylde 
eller stander 

Gulv Væg, hylde 
eller stander 

Væg, hylde 
eller stander 

80 Watt 150 Watt 80 Watt - - - 

60-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

50-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

60-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

35-120 Hz 

-3 dB 

45-25.000 Hz 

+/- 3 dB 

55-25.000 Hz 

+/- 3dB 

4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm - - - 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin  
Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

Hvid satin 

Sort satin 

- - - 250 Watt 2 x 50 Watt 2 x 50 Watt 
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