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Smart sound, multirom
• Innfelt lydsystem
• Google Home sertifisert
• Internett radio – dynamisk APP

• Kanal valg, land/sjanger/populær
• Favorittliste
• Artist / sang

• Multirom løsning
• 4 x 10 Watt (RMS)
• Optiske og analoge innganger / utganger
• Unik pris / ytelse i innbygningssegmentet



Input

Optisk

AUX-in

Line-in

Bluetooth

Internett Radio

Google Cast

Output

Optisk

Analog line-out

Sub-utgang



Produktegenskaper

Meget god lyd

Innfelt

Works with Google

Multiromløsning

Dynamisk Radio APP

Kan inngå i smart hjem automasjoner

Kan styres med

Google Home APP

Connecte APP

Tuya APP

BT fjernkontroll

Stemmestyring



Installasjon

• To eller fire takhøyttalere og styringsenhet

• Optisk kabel fra TV utgang til Smart Sound inngang

• Evt. smarthus komponenter som smarte stikkontakter

Styr kildevalg på følgende måter

1. Manuelt fra Connecte sin egen app

2. Gjennom «klikk for å utføre» snarveier på telefonens 
startside (lages i Connecte appen)

3. Automatisk kildevalg basert på Connecte sin 
smarthus løsning. 

Eksempel på automasjon:

TV’en i stua er koblet til en smart stikkontakt. Når 
stikkontakten trekker strøm vil automatisk Smart Sound 
bytte til optisk inngang. 

Resultat: Lyden fra TV’en strømmer ut gjennom alle 
takhøyttalerne, og gir et stort og flott lydbilde.

Inspirasjon til TV stua



Jeg trekker strøm!

OK, bytter til optisk 
input fra TV!



For å sette opp i Connecte APP

>1mA

Optisk

På

Smart Stikkontakt Smart Sound



Inspirasjon til badet
Installasjon

• To eller fire takhøyttalere og styringsenhet

• Evt. smarthus komponenter som smarte dimmere

Slå på radio eller annen musikk 

1. Manuelt fra Connecte sin egen app

2. Gjennom Google Chromecast

3. Gjennom «klikk for å utføre» snarveier på telefonens startside 
(lages i Connecte appen)

4. Gjennom smarthus automasjoner

Eksempel på automasjon:

Dersom man installerer en smart dimmer på badet kan dimmerens
status (av/på) brukes som en trigger for å slå på radioen. Man kan også 
sette tidsrom for automasjonen, så radioen går på hver gang baderoms 
lyset slåes på mellom f.eks. 07.00 og 10.00.

Resultat: Lyden fra din favorittkanal strømmer ut gjennom 
takhøyttalerne når badet besøkes om morgenen, og gir deg en perfekt 
start på dagen. 



Jeg ble skrudd på 
mellom 07.00 og 

10.00! OK, setter på 
radio!



For å sette opp i Connecte APP

På Radio

På

Smart Dimmer Smart Sound



For å sette opp i Connecte APP

Still inn gjeldende 

tidsrom for 

automasjonen



Installasjon

• To eller fire takhøyttalere og én 
styringsenhet per rom/sone. F.eks. 
stue/kjøkken

• Optisk kabel fra TV utgang til Smart 
Sound inngang

I det daglige kan radiolytting være typisk på 
kjøkkenet, mens i stuen kan man koble TV 
lyden ut på takhøyttalerne. 

Ved festlige anledninger, eller når man 
ønsker å digge favorittmusikken fra Spotify 
etc. benyttes Google Home multirom 
funksjonen. 

I Google Home settes lydanleggene opp i en 
gruppe, og multirom funksjonen sørger for at 
det blir full guffe på alle høyttalere 
fullstendig synkront gjennom Google 
Chromecast.

Multirom og partymode



Connecte APP, Smart Sound Radio



Connect to freedom
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