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SYSTEM 9 FRA SONAB AUDIO, ET REvElUSjONERENDE lYDSYSTEM FOR KOMMERSIElT BRUK

Sonab Audio presenterer en unik verdenspremiere: System 9 – et revelusjonerende lydsystem for butikk, showrom, kontorer, 
restauranter og hoteller. System 9 er et trådløst system designet med tanke på enkel installasjon og enkelt vedlikehold, men 
på samme tid ta handleopplevelsen til et nytt nivå. God lyd og riktig musikk på riktig volum vil forbedre kundeopplevelsen og 
salget.

System 9 er enkelt og innovativt. De festes enkelt til eksisterende 230V lysskinner – ikke ”plug-n-play”, men
”snap-n-play”. De aktive høyttalerne tar strøm fra lysskinnen mens signalet mottas trådløst. Her er ikke behov for kabler. Høyt-
talerne festes hvor som helst på lysskinnen der man ønsker lyd. Må det foretas endringer senere, flyttes høyttaleren enkelt til et 
annet sted på lysskinnen. Den trådløse senderen kan koples til alle lydkilder, inkludert Mac og PC.

Enkelhet og fleksibilitet kombinert med topp kvalitet gjør Sonab System 9 til framtidens komersielle lydsystem. 

Fordeler med Sonab System 9:
- Bruk av strøm fra eksisterende lysskinner, gir meget god fleksibilitet og mulighet for utallige variasjoner.
- Lav installasjonskostnad og meget enkelt i bruk.
- Høy trådløs lydkvalitet.
- Volumsoner gjør at man kan ha tilpassede lydnivåer i spesifike områder, i for eksempel en butikk.
- Mulighet for både trådløst og kablet oppsett gjør systemet fremtidskompatibelt og driftssikkert.
- Utviklet og designet for kommersielt bruk.

Musikk i butikk tatt på alvor
Bruk av musikk til å øke kjøpelysten hos kunden, er et viktig element for å øke salget og  understreke merke-varen. Musikk kan 
påvirke adferden til mennesker på forskjellig vis. Det kan berolige, underholde, kamuflere sjenerende støy og kan da ha direkte 
innvirkning på kundens valg. Så mye som 17% økning i salget er mulig ved bruk av riktig musikk på riktig volum.

Installasjon
Tanken bak System 9 er å holde installajonskostnad og tiden man bruker på montering på et minimum, uten
at det skal gå utover brukervennlighet og kvalitet.

Design
System 9 er designet med tanke på funksjonalitet og smelter naturlig inn i ulike butikkmiljøer. Høyttalernes utforming minner om 
lysspoter og blender dermed inn i innredningen. Den flate vegghengte basshøyttaleren er 
også meget diskre.

Utsøkt kvalitet
Sonab Audio har lang erfaring med produksjon og design av høyttalere av høy kvalitet. Og System 9 er intet
unntak – de leverer topp hifi lyd.

System 9 benytter siste teknologi innen trådløs lydoverføring. Signalet, som sendes ukomprimert, gjør at lydkvaliteten op-
prettholdes hele veien. Systemet er stabilt og har ingen forsinkelse, uansett antall høyttalere.

System 9 er skapt for å tåle miljøer med mye mennesker. Solide materialer og kontaktpunkter kombinert
med en gjennomtenkt konstruksjon kjennetegner alle komponentene i systemet.



Volum og soner
Mange ønsker kanskje ikke samme lydvolum i hele lokalet. Noen vil ha lavere volum i kasseområdet enn ved
prøverommene og kanskje et annet volumnivå i resten av butikken. I alt kan systemet deles i seks forskjellige 
volumsoner som enkelt styres fra én kontrollenhet.

Aktive Høyttalere
Alle høyttalerne i System 9 er aktive, som betyr at de har en innebygget forsterker. Kort avstand mellom høyt-talerelement og 
forsterker bidrar til et optimalt resultat.  Sammen med en digital lydprosessor og et digitalt lydfilter yter de på samme nivå som 
ordinære høyttalere. Basshøyttaleren er programmert slik at man i minst mulig grad trenger å foreta justeringer manuelt i et-
terkant.

Mulighet for trådløst og kablet
System 9 vil uansett alltid være pålitelig grunnet muligheten for bruk av balansert kabel der trådløst kan være
en utfordring. Systemet kan settes opp enten trådløst, i kombinasjon trådløst og kablet, eller kun med kabel.

Hvordan virker det
For mer detaljert informasjon om Sonab Audio System 9 se, www.sonabaudio.com

Prosjekter
Kunder med System 9 er MINI showrom, Filippa K, Jack & Jones, Vero Moda, BMW, AndMotion, Gastro,
Smycka, Rhode Island interiør og Bahnhof.
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Om Sonab Audio AB
Sonab Audio er et heleid datterselskap av Audio Pro AB. Sonab Audio har tilhørt Audio Pro Group siden 1987.
Sonab Audio med det trådløse System 9, er ment for profesjonelt bruk i butikker, restauranter og hoteller.
Med utsøkt kvalitet og ytelse kombinert med innovativt design, byr Sonab Audio System 9 på et kostnadseffektivt
og moderne trådløst lydsystem for å forbedre kundenes butikkopplevelse.


