Saunaosasto

Musiikkia halutaan mielellään kuunnella saunassa, se lisää saunaelämystä ja rentouttaa
mielen. Saunaosaston musiikin kuuntelu pitää olla vaivatonta, tarkoitus ei ole että mennä
kesken saunomisen pyyhe päälle olohuoneeseen säätämään volyymia. Musiikin valinta ja
äänenvoimakkuudensäätö on helppo hoitaa esim. Bluetooth vastanottimesta joka sijoitetaan käytännölliseen kuivaan paikkaan esim. pukuhuoneeseen.

CEThome valmispaketit saunaan
Valmispaketti Trend. Bluetooth-Audio-vastaanotin asennetaan seinään kuivaan paikkaan (esim pkh). BT vastaanotimessa myös 3,5mm audioliittin. Seinään
upotettava 4” valkoinen kaiutinpari IP65 (-40 +120 C). Asennuskorkeus max 100cm
lattiasta. Tuotenumero C516115.
Valmispaketti Trend. Seinän pintaan asennettava valkoinen muovikoteloitu kaiutinpari IP 54 (-25 + 70C). Asennuskorkeus max 80cm. Tuotenumero C516117.
Valmispaketit Basic tai Classic. Kun sauna tulee osaksi asunnon laajempaa
keskitettyä äänentoistojärjestelmää. Seinään upotettava 4” kaiutinpari ja seinään
asennettava säädin (kuivaan paikkaan).
Tuotenumero Basic C513021 (säädin) ja Classic C514021 (käyttöpaneeli).

Kylpyhuone/pesuhuone ja pukuhuone
Musiikista on mukavaa nautiskella kylpyhuoneessa joko ammeessa, porealtaassa ja pukuhuoneessa musiikki nostaa tunnelmaa ennen ja jälkeen saunomisen.
Valmispaketti Trend. Seinään kuivaan paikkaan asennettava Bluetooth-Audio-vastaanotin + virtalähde ja kattoon upotettava 5” kaiutinpari valk. BT vastaanottimessa myös
3,5mm audioliittin. 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 tai Classic. Kun kylpyhuoneesta tai pukuhuoneesta tulee osa asunnon laajempaa keskitettyä äänentoistojärjestelmää. Kattoon upotettava 6,5” kaiutinpari ja
seinään asennettava säädin (kuivaan paikkaan).
Tuotenumero Basic C513001 (säädin) ja Classic C514001 (käyttöpaneeli).

CEThome saunaosaton valmispaketit
Valmispaketti Basic: saunaan ja kylpy-/pesu- tai pukuhuoneeseen.
Sama valittu musiikki soi molemmista kaiutinpareista, saunan seinään upotetusta 4” kaiutinparista ja kph:neen tai pkh:neen kattoon upotettavasta 6,5”
kaiutinparista. Molemmille kaiutinpareille omat äänenvoimakuudensäätimet
ja on/off toiminto. Musiikki kuunneltavissa Bluetooth:in tai input-rasiaan
rca-kaapelilla kytketystä laiteista. Tuotenumero C513107.
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Valmispaketti Classic: Saunaan ja kylpy/pesu- ja pukuhuoneeseen.
Sama tai eri musiikki soi halutuissa huoneissa. Saunassa seinään upotettava
4” kaiutinpari ja kylpy- ja pukuhuoneessa kattoon upotettava 6,5” kaiutinpari. Kaikille kaiutinpareille omat äänenvoimakkuudensäätimet, on/off
toiminnot sekä äänilähteen valinnat. Musiikki kuunneltavissa jo Bluetooth:in
tai input-rasiaan rca-kaapeleilla kytketystä laitteista.
Tuotenumero C514111.
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Basic ja Classic äänentoistojärjestelmät ovat helposti laajennettavissa
asunnon muihinkin huoneisiin.

