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Sonab preSenterar en revolution inom kommerSiellt trådlöSt ljud 

Sonab Audio presenterar en världspremiär: System 9 - ett revolutionerande ljudsystem för butik, restaurang, kontor och 
hotell. System 9 är ett trådlöst ljudsystem formgivet för att vara extremt enkelt att installera och använda samtidigt som det tar 
butiksupplevelsen till nya nivåer. Rätt ljud och rätt musik på rätt volym ökar kundens butiksupplevelse och ökar försäljningen.

System 9 högtalarna är lika enkla som de är innovativa. De ansluts till vanliga 230V skenor för spotlights och lampor, inte plug 
n´play utan snap n’ play. De aktiva högtalarna får ström via skenan och ljudsignalen trådlöst i ett eget ljudnätverk. Det behövs 
inga kablar, och högtalarna ansluts lätt på skenan där ljudet behövs. Om man vill ändra på ljudet, flyttas högtalarna lika enkelt 
som man flyttar på en spotlight. Den trådlösa sändaren kan anslutas till alla sorters ljudkällor, inklusive Mac & PC.

design
System 9 produkterna är formgivna för att smälta in i en kommersiell miljö eller butik. Formen påminner om vanliga spotlights, 
vilket gör att de blir en naturlig del av inredningen. Den platta subwoofern, som hängs på väggen, är knappt märkbar. 

Hög kvalité
Sonab Audio har en lång historia av att tillverka högtalare av hög kvalité, både vad gäller design och ljud.  
System 9 högtalarna är inget undantag, de levererar en premium hifi upplevelse. Systemet använder den allra senaste trådlösa 
teknologin för ljudöverföring i ett eget ljudnätverk. Omkomprimerad signal för CD kvalitet på överföringen, och ett snabbt  
dedicerat ljudnätvärk utan hörbara ljudfördröjningar.

volym och zoner 
Varje högtalare kan ställas in i upp till 6 olika volymzoner, vilket gör det lätt att ha olika volym i olika områden i en butik eller 
restaurang. Med master volym kontrolleras alla zoner samtidigt. 

trådlösa och trådade möjligheter
En System 9 installation är alltid pålitlig och robust. Därför är alla högtalare utrustade med både trådlösa och trådade 
 inkopplingsmöjligheter. En installation kan vara helt trådlös, eller en kombination av trådlöst och trådat. Systemet kan också 
installeras helt med tråd. 

Fördelar med Sonabs trådlösa ljudsystem System 9:  
- Användande av existerande skenor för ström ger enastående flexibilitet och mångsidighet.
- Smälter in osynligt i en butiksmiljö.
- Minimal installationskostnad utan kostsam kabeldragning och ett enkelt handhavande.
- Premium trådlös ljudkvalitét
- Volym och zoner, låt musiken spelas på olika volym i olika områden.
- Felsäkert och framtidssäkert med både trådlösav och trådade alternativ.
- Formgivet för kommersiellt bruk.
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