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7 év gyári garancia
7 év gyári garanciát biztosítunk, ha 
regisztrálja nálunk SA hangsugárzóit.

A hangsugárzó legtöbb alkatrésze 
garanciális, ami mutatja a munkánk 
iránti elkötelezettségünket. 

A legjobb hangsugárzó kábel nem egy kábel 
A Silverback hangsugárzók vezeték nélküli technológiáját WiSA-nak hívják. 

Ez az egyetlen olyan vezeték nélküli technológia, amelyet kiváló minőségű hang 
átvitelére hoztak létre a zenei rendszerekben és a házimoziban.  
A WiSA nagy felbontású hangot továbbít 24/96-os felbontásban. 

Ez ugyanaz a magas minőség, amelyet a legtöbb stúdióban, ahol zenét rögzítenek, 
valamint a filmiparban is használnak.   A hang nem veszít a minőségéből, ha a 
WiSA segítségével továbbítják. Még a legjobb kábelek is rontják a hangzást, de a 
WiSA-val ez nem történik meg.  

A WiSA több mint 60 márka által támogatott szabvány. Ez azt jelenti, hogy a 
Silverback hangsugárzók vezeték nélkül együttműködnek más márkájú, WiSA-t 
használó TV-kkel, streamerekkel stb. 

Keresse a WiSA logót. 

Kövesse a hangzást 
A System Audio-t a zene iránti szeretet 
és rajongás hozta létre. 

Hangsugárzóink olyan karakterrel 
rendelkeznek, ahol jól hallható, amit 
mondanak vagy énekelnek.  

Könnyen meghallhatja az egyes 
hangszerek hangját és könnyű követni a 
ritmust. 

A jövő vezeték nélküli 
A jövő szórakozása digitális és vezeték nélküli. 2007 óta a zene és a film a 
fizikai adathordozóktól a streaming szolgáltatások felé mozdult el. 

A digitális média mára olyannyira fejlett, hogy a streaminggel olyan zenei 
élményeket élvezhetünk, amelyek a fizikai médiával soha nem voltak elérhetőek. 
Korábban drága zenei rendszerre volt szükség egzotikus eszközökkel és 
speciális kábelekkel, ha elképesztő élethű minőségben akartunk zenét élvezni.  
A díjnyertes Silverback technológiánkkal leegyszerűsítettük a zenei rendszert, 
így már nincs szükség kábelekre és rengeteg berendezésre. 
A Silverback a hagyományos technológiához képest javítja a hangélményt, és 
olyan autentikus élményeket nyújt, amelyek a hagyományos technológiával nem 
voltak elérhetőek. 
Digitális vezeték nélküli technológiánk jobb, könnyebben élhető és olcsóbb, mint 
egy High End zenei rendszer. 



Győztes hangzás 
1984 óta
A System Audio 1984 óta több mint 150 díjat és 
elismerést nyert.  

Termékeink Tesztgyőztesek, az Év Terméke, a 
Legjobb Termék, a Legjobb Vásárlás és 
különleges ajánlásokat kaptak az évek során.  

Az SA nemzetközi design- és innovációs díjakat, 
valamint üzleti díjakat is nyer. 

Azt szeretnénk, hogy Önnek varázslatos pillanatai 
legyenek a szeretett zenével. 

A legfontosabb üzenetünk: Használja a fülét. 



SA legend silverback család

Ez egy innováció
a zene kedvelőinek
Az SA legend silverback egy egyedülálló 
aktív hangsugárzó család High Definition 
hangzással. 

Csatlakoztassa az előerősítőjéhez.  
Használja őket vezeték nélkül együtt a 
Stereo Hub vagy egy hasonló WiSA 
jeladóval. 

A hangsugárzók 2-4 beépített, akár 
560W teljesítményű digitális erősítővel, 
veszteségmentes digitális aktív 
keresztváltókkal, digitális 
jelfeldolgozással (DSP) rendelkeznek és 
készen állnak a vezeték nélküli 
házimozira, akár 7.1 csatornás 
tömörítetlen, 24bit/96kHz-es 
nagyfelbontású hanggal.

Stereo Hub 
Csatlakozási pont audió eszközökhöz, 
például lemezjátszóhoz, TV-hez, 
okostelefonhoz, számítógéphez, CD-
hez stb. 

A Stereo Hub beépített Chromecast, 
Airplay, Bluetooth, Spotify Connect, 
analóg és digitális bemenetekkel, 
valamint HDMI-vel is rendelkezik. 

A WiSA technológia segítségével 
vezeték nélkül továbbítja a hangot a 
Silverback hangsugárzókhoz. 

Valódi fejlődés
Az SA legend 60.2 silverback 
17 Hz-ig terjedő frekvencia 
válasszal, 4 beépített digitális 
erősítővel, digitális 
veszteségmentes keresztváltóval 
és egyedi hangszórókkal 
rendelkezik, amelyek technológiai 
szempontból egyedülállóak. 
Élvezze zenéjét valósághűbb és 
élénkebb formában, mint valaha. 

Innovatív
Az SA legend 40.2 silverback egy 
igazán zenei hangsugárzó. 
4 beépített digitális erősítővel 
rendelkezik, amelyek 
összteljesítménye 300W. A 
frekvenciaválasz rendkívül lineáris 
és 20 Hz-ig terjed. Digitális és 
veszteségmentes keresztváltóval 
és beépített DSP-vel rendelkezik. 

Flexibilis
Az SA legend 10.2 silverback 
egy erőteljes hangsugárzó 3 
beépített digitális erősítővel, 
digitális veszteségmentes 
keresztváltóval és DSP-vel. 
Könnyedén elfoglalja bármelyik 
helyét a házimozi vagy zenei 
rendszerben, hogy Ön tiszta és 
könnyed hangzást kapjon.

Modern 
Az SA legend 7.2 silverback 
mindössze 14 cm mély, és új szintre 
emeli a fali hangsugárzók hangzását. 
3 beépített digitális erősítővel, digitális 
veszteségmentes crossoverrel és 
DSP-vel rendelkezik. Függőlegesen 
és vízszintesen is használható. 
Mindkét alkalmazáshoz előlapot 
mellékelünk. Beépített fali konzolokkal 
rendelkezik.

Meggyőző
Az SA legend 5.2 silverback 
egy aktív kompakt hangsugárzó, 
meglepően nagy és zenei 
hangzással. Két beépített 
digitális erősítővel rendelkezik 
150W összteljesítménnyel, 
digitális veszteségmentes 
keresztváltóval és DSP-vel. 

SA Room 

Service 
Egy forradalmi digitális 
szobakorrekció. 

https://system-audio.com/product/stereo-hub/
https://system-audio.com/product/sa-room-service/
https://system-audio.com/product/sa-room-service/


SA legend család

A legjobból épült 
amink van 
Az SA legend család hangszórói a System 
Audio sokéves tapasztalatán alapulnak a 
kiváló minőségű hangsugárzók terén. 
Minden alkatrész speciálisan tervezett. 

Az SA legend nagy teljesítményű zenei 
rendszerekhez és házimozi rendszerekhez 
készült, és az egyetlen olyan hangsugárzó 
a piacon, amely bármikor passzívról 
aktívra fejleszthető. 

A továbbfejlesztett változatban a 
hangsugárzók neve SA legend silverback. 
Lásd az előző oldalt. 

Extrém energia
Az SA legend sub 12 a legerősebb 
aktív mélynyomó, amit valaha 
építettünk. 

Az SA legend családhoz készült, de 
bármilyen más hangsugárzóval is jól 
működik, amelynek a legmagasabb 
minőségű basszusra van szüksége.

Erőteljes
Az SA legend 60.2 egy kifinomult 
és magával ragadó hangsugárzó. 
Bármilyen zenei formát erőteljesen 
és finoman közvetít. A különleges 
meghajtóegységeket az elődjéből 
fejlesztették ki: az SA pandionból. 
Felfejleszthető a teljesen aktív SA 
legend 60.2 silverbackre.

Megnyerő
Az SA legend 40.2 kisebbnek tűnik, 
mint amilyennek hangzik. A szeme 
egy álló hangsugárzót lát, amely 
mindenhol elfér, a füle pedig egy 
sokkal nagyobb hangsugárzó 
teljesítményét hallja. Mindent 
kifejezetten az SA tervezett.  A 
teljesen aktív SA legend 40.2 
silverbackre fejleszthető. 

Dinamikus
Az SA legend 10.2 egy univerzális 
hangsugárzó, amely bármilyen 
helyet elfoglalhat egy zenei 
rendszerben vagy házimoziban. 
Rendkívüli muzikalitással 
örvendezteti meg felhasználóit. 
Felfejleszthető a teljesen aktív SA 
legend 10.2 silverback 
hangsugárzóvá.

Jövőbiztos
Az SA legend 7.2 14,4 cm mély és 
falra akasztható. Használja zenei 
rendszerében vagy házimozijában, 
és élvezze elképesztően tiszta 
hangzását és muzikalitását. A fali 
konzolok beépítettek. 
Felfejleszthető a teljesen aktív SA 
legend 7.2 silverbackre. 

Élethű
Az SA legend 5.2 egy kompakt 
hangsugárzó, amely erőteljes 
hangzást biztosít. Minden alkatrész 
az SA által tervezett, mely a 
hangsugárzónak kivételes 
tartósságot és zenei hangzást 
biztosít. A teljesen aktív SA legend 
5.2 silverback hangsugárzóvá 
fejleszthető.

https://system-audio.com/product/sa-legend-sub-12/


SA saxo Család Mindenki számára
Az SA saxo egy hangsugárzó család a költséghatékonyan 
gondolkodó zene- és filmkedvelők számára. 

A rock, a pop, a klasszikus zene és a dzsessz hangjaitól 
kezdve bármit meghallgathat. Kedvelheti a bakelitlemezt, 
a streaminget és még sok mást. 

Az SA saxo hangfalakat úgy tervezték, hogy a lehető 
legnagyobb  élményt nyújtsák a zenében és a filmekben. 
Önnek csak annyit kell tennie, hogy felfedezi, melyik 
modell a legjobb az Ön számára. 

Szórakoztató
Az SA saxo 60 valami 
elképesztő dolgot művel a 
zenével. Elviszi a színpadról a 
jelen pillanatba, a nappalijába. 
Amikor csak akarja, az SA saxo 
60 olyan hangosan játszik, 
amilyen hangosan csak akar. 

Szokatlan
Az SA saxo 40 egy új formátumú 
álló hangsugárzó. 
Kisebb, mint egy hagyományos 
állódoboz, de a hangja erőteljes, 
köszönhetően egy teljesen új típusú 
mélysugárzónak, amely nem igényel 
nagy kabinetet és a DTX akusztikus 
lencsével ellátott magas 
hangszórónknak. 

Különleges
Az SA saxo 16 illeszkedik, és a 
hangzás kiemelkedik. 
A mindössze 10,5 cm-es fizikai 
mélységével mindenhová befér. 
Két előlappal szállítjuk, így 
kiválaszthatja, hogy a 
hangsugárzó vízszintesen vagy 
függőlegesen álljon. 

Jobb
Az SA saxo 10 dinamikus hangzást, 
elegáns dizájnt és kiváló minőségű 
kivitelezést kínál.Használja zenei vagy 
házimozi rendszerében.  Minden 
hangsugárzó két előlappal rendelkezik, 
így választhat, hogy vízszintesen vagy 
függőlegesen helyezi el. Előkészítve 
W.5 fali tartóhoz.

W.5
Falkonzol az alábbi 
modellekhez::
SA saxo 1, 5 és 10
SA saxo aktív 3 és 7
SA legend 5 és10
SA legend silverback 5 és 10

WB2 
Fali konzol:
SA saxo 1 és 10

https://system-audio.com/product/w-5-wall-bracket/
https://system-audio.com/product/wb2-wall-bracket/


SA saxo active család

Ízléses
Az SA saxo 6 elölről nézve akkora, 
mint egy A4-es papírlap. A 
mindössze 10,5 cm mélységű fali 
hangsugárzóként olyan helyekre is 
eljut, ahová a hagyományos 
hangssugárzók nem. Két előlappal 
szállítjuk. Ön dönti el, hogy 
vízszintesen vagy függőlegesen 
akasztja fel. 

Zenei
Az SA saxo 5 egy elbűvölő 
hangsugárzó. 
Valós és élethű zenei 
élményeket teremt. Ennél 
személyesebb hangsugárzót 
aligha találhat. A W.5 fali tartóra 
előkészítve. 

Klasszikus
Az SA saxo 1 mindössze 25 
cm magas és 13 cm széles. 
Mégis meg fog lepődni a nagy 
hangzásán. 
Ez a piac legjobb mini hangfala. 
WB2 és W.5 fali konzolokhoz 
előkészítve. 

Erőmű
Az SA saxo sub 10 messzire 
viszi, ha a zene és a filmek 
energiáját és mélységét 
szeretné megtapasztalni. 
Használja a saxo család 
bármelyik hangsugárzójával. 

Teljeskörű
Az SA saxo 7 active az Ön teljes zenei 
rendszere. A gyönyörűen megmunkált 
dobozok belsejében beépített erősítők 
és elektronika található, amely 
csatlakozik okostelefonjához, 
táblagépéhez, lemezjátszójához, TV-
jéhez stb. W.5 fali konzolokhoz 
előkészítve.

Minden az egyben
Az SA saxo 3 active minden, amire 
zenekedvelőként szüksége van. 
A hangsugárzók egy komplett zenei 
rendszert alkotnak nagy hangzással és 
az okostelefonhoz való vezeték nélküli 
csatlakozással. Könnyen 
csatlakoztatható TV-hez, 
lemezjátszóhoz stb. Felkészítve a W.5 
fali konzolhoz. 

https://system-audio.com/product/wb2-wall-bracket/


Ajánlott erősítő
teljesítmény

Méretek
(Szé.xMa.xMé.) cm 

Ajánlott
elhelyezés

Terhelhetőség 

Frekvencia 
tartomány

Impedancia

Szín

Beépített erősítő 

20 x 118 x 33.5 19 x 95.5 x 
26.5 

50.4 x 19 x 26.5 

SA legend 60.2 

silverback 

SA legend 40.2 

silverback 

SA legend 10.2 

silverback 

SA legend 7.2 

silverback 

SA legend 5.2 

silverback 

SA legend 60.2 SA legend 40.2 SA legend 10.2 SA legend 7.2 SA legend 5.2 SA legend 

sub 12 

- 

Padlón, 10-30 
cm-re a hátfaltól

- 

17 - 25.000Hz 
+/- 1.5dB 

- 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

560W 
(4- utas aktív) 

- 

- 

20-25.000Hz
+/- 1.5dB

- 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

300W 
(4- utas aktív) 

- 

Polcon vagy
állványon 

- 

225W 
(3- utas aktív) 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

- 

30-25.000Hz
+/- 1.5dB

225W 
(3- utas aktív) 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

- 

30-25.000Hz
+/- 1.5dB

- 

Falon vagy 
polcon 

- 

28.6 x 47 x 15.4 19 x 32 x 26.5 

- 

Falon, polcon,
állványon 

- 

40-25.000Hz
+/- 1.5dB

- 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

150W 
(2- utas aktív) 

20 x 118 x 33.5 

70W 

560W 

30-25.000Hz
+/- 1.5dB

8Ω 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

- - - - - 380W

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

19 x 95.5 x 
26.5 

50.4 x 19 x 26.5 28.6 x 47 x 15.4 19 x 32 x 26.5 42 x 42 x 44 

70W 

300W 

30-25.000Hz
+/- 1.5dB

4-8Ω

70W 70W 

Polcon vagy
állványon 

225W 225W 150W 

4-8Ω 4-8Ω 4-8Ω - 

35-25.000Hz
+/- 1.5dB

35-25.000Hz
+/- 1.5dB

40-25.000Hz
+/- 1.5dB

22-140Hz
Változtatható

- 

- 

Polcon vagy
falon 

Padlón 

70W 

Méretek
(Szé.xMa.xMé.) cm 

Terhelhetőség 

Frekvencia 
tartomány

Impedancia

Szín

16.5 x 96 x 26 

SA saxo 60 

50W 

170W 

40 - 25.000Hz 
+/- 3dB 

4-8Ω

Fehér szatén 
Fekete szatén 

- 

16.5 x 84.5 x 25 

SA saxo 40 SA saxo 16 SA saxo 10 SA saxo 6 SA saxo 5 SA saxo 1 

30W 

135W 

- 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

4-8Ω

40-25.000Hz
+/- 3dB

- 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

4-8Ω

55-25.000Hz
+/- 3dB

120W 

Falon, polcon
mennyezeten 

50W 

22 x 51 x 10.5 13 x 38 x 20 

50W 

120W 

55-25.000Hz
+/- 3dB

4-8Ω

Fehér szatén 
Fekete szatén 

- 

20 x 31x 10.5 16.5 x 28 x 23 13 x 25 x 20 

30W 50W 30W 

80W 150W 80W 

60-25.000Hz
+/- 3dB

50-25.000Hz
+/- 3dB

60-25.000Hz
+/- 3dB

4-8Ω 4-8Ω 4-8Ω

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

- - - 

SA saxo 

sub 10 
SA saxo 7 

active
SA saxo 3 

active

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

- - - 

Padlón 

- - - 

35-120Hz
-3dB

45-25.000Hz
+/- 3dB

55-25.000Hz
+/- 3dB

- - - 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

Fehér szatén 
Fekete szatén 

250W 2 x 50W 2 x 50W 
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Padlón, 10-30 
cm-re a hátfaltól

Padlón, 10-30 
cm-re a hátfaltól

Padlón, 10-30 
cm-re a hátfaltól

Falon, polcon,
állványon 

Falon, polcon,
állványon 

Falon, polcon,
állványon 

Falon, polcon,
állványon 

Falon, polcon,
állványon 

Falon, polcon,
állványon 

Padlón, 10-30 
cm-re a hátfaltól

Padlón, 15-35 
cm-re a hátfaltól

Falon, polcon
mennyezeten 

Beépített erősítő 

Ajánlott erősítő
teljesítmény

Ajánlott
elhelyezés




