Keittiö ja kodinhoitohuone

Melkeinpä kaikki haluavat kuunnella musiikkia keittiössä. Välillä ollaan kaikkiruokaisia ja kuunnellaan radion soittamaa tarjontaa, toisinaan haluamme itse valita juuri tunnelmaan soveltuvaa musiikkia omasta
puhelimesta. Yhtä kaikki musiikki tuo oman lisämausteensa keittiöön vaikka ruuanlaiton aikana tai seurustellessa perheen ja ystävien kanssa. Keittiön äänentoisto pitää olla huomaamaton, ei tiellä olevia irtokaiuttimia.

CEThome valmispaketit keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen
Valmispaketti Trend. Huonekohtainen äänentoistoratkaisu, jossa yhdistät puhelimesi, tablettisi tai PC:si huoneeseen kiinteästi seinään asennettuun Bluetooth- Audio-vastaanottimeen. Valitsemasi musiikki tai nettiradio kuuluu kattoon
asennetusta 5” kaiutinparista. BT vastaanotin myös 3,5mm audioliitin.
Tuotenumero C516100.
Valmispaketti Trend +. Huonekohtainen äänentoistoratkaisu, jossa koko paketti asennetaan kattoon piiloon. Näkyviin jää vain kaksi tyylikästä 5” kaiutinta.
Ohjausta varten ladataan Android tai iOS laitteiseen KBSOUND sovellus jonka
avulla radion ohjaus ja langattoman musiikin valinta ja kuuntelu sujuu näppärästi Bluetoothin kautta. Tuotenumero C515305
Valmispaketit Basic ja Classic. Kun keittiöstä tulee osaksi asunnon laajempaa keskitettyä äänentoistojärjestelmää. Kattoon upotettava 6,5” kaiutinpari ja
seinään asennettava säädin.
Tuotenumero Basic C513001 (säädin) ja Classic C514001 (käyttöpaneeli)

Ruokailuhuone ja olohuone

Keittiössä, ruokailuhuoneessa ja olohuoneessa halutaan usein kuunnella musiikkia joko jostain soittimesta, langattomasti omasta puhelimesta/tabletista tai tv:stä. Tämä on usein yhteinen iso tila, mikä asettaa
myös omat haasteensa toimivalle äänentoistolle. Yleensä yksi kattoon upotettava kaiutinpari riitä kattamaan koko tilaa. Esimerkiksi miellyttävästi olohuoneen kaiuttimista soiva musiikki ei ole yhtä nautittavaa
keittiössä joka on kauempaa muista taustaäänistä puhumattakaan. Suosittelemme aina asentamaan keittiöön omat kattoon upotettavat kaiuttimet omalla äänenvoimakkuudensäätimellä ja olohuoneeseen tai
ruokailuhuoneeseen toinen kaiutinpari.
Valmispaketti Basic: Keittiöön ja olo- tai ruokailuhuoneeseen.
Sama valittu musiikki soi molemmissa huoneissa kattoon upotetusta 6.5”
kaiutinpareista joissa huonekohtainen äänenvoimakkuudensäätö ja on/
off toiminto. Musiikki kuunneltavissa joko Bluetooth:in tai input-rasiaan
rca-kaapelilla kytketystä laitteesta.
Tuotenumero C513105.
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Valmispaketti Classic: Keittiöön, olo- ja ruokailuhuoneeseen.
Sama tai eri valittu musiikki soi valituissa huoneissa kattoon upotetusta 6.5”
kaiutinpareista joissa huonekohtainen äänenvoimakkuudensäätö, musiikinvalinta a on/off toiminto. Musiikki kuunneltavissa joko Bluetooth:in tai inputrasioihin rca-kaapeleilla kytketystä laitteista. Tuotenumero C514109.
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CEThome Soundaround Wi-Fi kaiuttimet on hyvä vaihtoehto jos ei haluta
upottaa kaiuttimia kattoon esim. huoneiden korkeuden takia jne.

