
          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.

Musiikkivalaisin – Ääni ja valo ovat molemmat tärkeitä kodin tunnelman luojia. CEThome 
Musiikilla varustettu pöytävalaisin on täysin uudenlainen ja innovatiivinen musiikkivalaisin. 
Kaiuttimen sisältävä pöytävalaisin täyttää koko huoneen upealla soundilla ja auttaa luomaan 
tunnelmaa koko kotiin. Pöytälampun pohjassa on integroitu langaton latausalusta, jossa voit
ladata puhelimesi vaivattomasti ilman latausjohtoja.

Pöytä Musiikkivalaisin



- Sisäänrakennettu korkeatasoinen kaiutin
- Nopea langaton latauspiste
- Yhdistyy kaikkiin Bluetooth laitteisiin
- Digitaalinen kello
- Toimii kosketusnäytöllä

Väri: Vaalea vaahtera
Lampun mitat: 28cm x 28cm x 20 cm
Akun tyyppi: Sisäänrakennettu
Liitännät: USB Type - C Syöttöteho: DC 9 V/3A
Lähtöteho: 27W
Valon värin lämpötila: 2700K / 6500K
Langattoman latausalustan lähtöteho: 
5W / 7.5W 7 10W 
Bluetooth versio: BT 5.0

Säädä vaivattomasti lampun kirkkautta, valon 
sävyä tai äänenvoimakkuutta kosketus ohjaimilla. 
Voit myös ohittaa kappaleita tai pysäyttää musiikin 
yhdellä painalluksella. Kun yhdistät laitteen, se osaa 
lukea automaattisesti kellonajan puhelimestasi ja 
näyttää sen digitaalikellossa kosketusnäytöllä.


