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SMART SOUND – INNFELT LYD 
 
Connecte Smart Sound er et lydanlegg for innfelling og støtter Google 
Chromecast built-in, Bluetooth og Internett radio. Lydanlegget leverer utmerket 
lyd fra flere høyttalere samtidig.  
 
Betjenes via Connecte app, fjernkontroll eller Google Home.  
 
Med Google Chromecast built-in teknologi kan brukere enkelt strømme musikk 
fra deres favoritt app til lydanlegget.  
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Stort og flott lydbilde 
Høyttalerne består av 6,5” basselementer med integrert 1” diskantelementer. Koble inntil fire høyttalere per 
forsterkerenhet for å oppnå et imponerende lydbilde. Google Chromecast built-in gir muligheten for multirom 
ved installasjon av flere systemer i samme hus tillegg til øvrige fordeler Google teknologi gir som f.eks 
stemmestyring. Integrert internett radio og smarthjem kompatibelt. 
 
Vi er stolte over å introdusere det første Google Chromecast built-in lydanlegget for innfelling på markedet.  
 
Spesifikasjoner 
 
Innhold 
 

• 2x høyttalere for innfelling 
• Kontroller med forsterker 
• BLE Fjernkontroll 
• Strømforsyning: 220-240V input, Europlugg 

 

Høyttalere 
 

• 6.5"x1 (basselement)+1"x1(diskant) 
• Effekt: 35W (RMS) 
• Impedans: 8 Ohm 
• Ø: 23,35cm, Dybde: 7,15cm 
• Innbygningsdybde: 5,6cm 

 
Innganger 
 

• AUX (3.5mm mini jack) 
• RCA  
• Optisk  
• Bluetooth  
• Ethernet RJ-45 
• Google Chromecast built-in 
• Internett radio 

 

Utganger 
 

• Optisk 
• RCA V&H 
• V&H høyttaler terminaler 
• Subwoofer 
• Multirom 

 

Lydspesifikasjoner 
 

• Frekvensrespons – 45Hz til 20kHz 
• Utgangseffekt: 10W (RMS) /Kanal @1% THD 
• Sensitivitet: 92dB 

 

Test standarder 
 

• EN 62368-1:20 14 + A11:2017 
• LVD 2014/35/EU 
• ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 
• ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 
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