
          Musiikkivalaisimet 

A-BUS provides 10-year limited life-time 
warranty when installed with  

Dataline cable + A-BUS Audio Cable Quality Affordable Audio 
With Volume Control
Keypads on the Wall

Personalised Music
iPhone and iPod friendly, A-BUS personalises your home with a whole house music system. Until recently, this was hard to do. Everybody 
wanted their own music playing in their area with large floor standing or bookshelf speakers, amplifiers, CD players & tuners everywhere,  
creating a cabling nightmare and taking up what limited space you may have.

Practically Invisible and Energy Efficient
A-BUS systems take away the eyesore of large components and provide the ability to share sources (tuner, CD, iPod, etc) from one 
central area to multiple areas throughout the home. It gives each individual family member a way to express themselves with their own 
taste of music in their own private space and shared music in common living areas. What’s even more impressive is a 4-room A-BUS system 
draws less electricity than one standard light globe.

Unique to Forte A-BUS
• iPod Wall Dock with Remote Control 

• Bluetooth connectivity

• Local, in-room source availability

02 9557 1177 | www.forte-electronics.com

Forte A-BUS multi-room audio means having music throughout your home or 
office when ever and where ever you want.

CEThome Sauna Musiikkivalaisin on kannettava HiFi-kaiutin, joka täydentää musiikin 
kuuntelun uudella ulottuvuudella – Tunteella.

Sauna Musiikkivalaisin

Tämä saunakaiutin on suunniteltu kestä-
mään äärimmäisiä olosuhteita. Cethome 
saunakaiutin kestää mukisematta kylmyy-
den, kuumuuden ja kosteuden. Kaiutinta 
voi normaalin musiikinkuuntelun ohella 
käyttää siis vaikkapa HiFi-löylykiuluna tai 
jääpala-astiana ulkoporealtaan reunalla. 
Kaiuttimessa on täysin hallittavissa oleva 
hämäräohjauksella varustettu valaistus-
järjestelmä, jonka avulla saat luotua juuri 
oikean tunnelman tilanteen mukaan.



Tinkimätön äänenlaatu ja ulkonäkö
CEThome Saunakaiutin pystyy tuottamaan koko huoneen täyttävän puhtaan äänimaailman. Saat lempimusiikkisi 
helposti soimaan AUX-/USB liitännällä tai Bluetoothin avulla älypuhelimesta, tabletista tai vaikkapa televisiostasi. 
Voit myös yhdistää kaksi kaiutinta yhdeksi superkaiuttimeksi TWS-toiminnolla. Tämä saunakaiutin on kaiken lisäksi 
tyylikäs sisustustuote, jolle on myönnetty Design from Finland- merkki.

TUOTTEEN MITAT:
- Korkeus (cm): 27,5
- Halkaisija (cm): 26,5
- Tuotteen paino (kg): 2,1

TUOTTEEN OMINAISUUDET:
- Väri: Musta tai valkoinen
- Materiaali: ABS-muovi
- Teho (W): 40
- IP-luokka: IPX4
- Tilavuus: 4 litraa
- Kaiutinteho: 2 x 5W + 1 x 15W 
            (max. 2 x 10W + 1 x 20W)
- Kaiuttimet: Ø52 mm, 4 Ohm, 10W x 2
- Subwoofer: Ø76 mm, 4 Ohm, 20W x 1
- Äänenvahvistin: NTP8835
- Taajuus: 40Hz - 20kHz (-6dB)

- Akku: Li-ion 14,4 V / 2500 mAh
- Virtapankki: 5V/1A (USB-portti)
- Akun kesto: Käytöstä riippuen jopa 
 10 tuntia
- Adapteri: 18V, 1.2A
- Bluetooth: V5.0 ATS2819 (TWS)
- Muut liitännät: AUX-  & USB- liitännät
- Äänimaailma EQ1: Tilanteeseen, kun 
tarvitset kaikki tehot käyttöösi. Tämä ääni-
tila soveltuu erinomaisesti lähes kaikkien 
musiikin lajien kuunteluun ja kaikkiin 
kuuntelutilanteisiin.


