
ENKELT! 
Inbyggda ljudlösningar för hem & offentlig miljö

POWERED BY



ENKEL Bluetooth-stereo för montering i tak och/eller vägg!
Fjärrstyrning via KBSOUND® BT App, tillgänglig på Apples App Store 
(iOS-enheter) och Google Play (Android-enheter). Kompatibel för iOS 7, 
Android 4.2 och senare versioner.

Komplett paket som innehåller:
Elektronisk modul med Bluetooth
FM-radio
Antennkabel för FM (76 cm).
Högtalarkabel (5 m). 
2 st 2,5” envägshögtalare 
ELLER 2 st 5” tvåvägshögtalare
Passar utmärkt ex vis i:
Badrum
Kök
Sovrum
Reception
Väntrum 
Går att parkoppla i fler utrymmen. Styrningen av dom olika utrymmena sker enkelt 
via appen.

Art.nr 2,5” Kit: 50801 E.nr: 6221696   
Art.nr 5” Kit: 50802 E.nr: 6221697 

Mer info hittar du på vår hemsida gyllingteknik.se



IN-WALL Bluetooth®

Sofistikerad & enkel inwall bluetooth-stereo där högtalarna monteras i tak. In-
Wall modulen passar dom flesta strömbrytar-moduler/boxar på marknaden (45 
x 45mm).

Perfekt för :
Hotell
Väntrum
Reception
Skolor etc
Med sin IN-Wall-konstruktion undviker man stölder.

Finns i 2,5” resp 5” varianter men kan också skräddarsys efter önskemål, ex vis vattensäkra 
högtalare, fristående högtalare etc

Paketen är kompletta för installation och innehåller:
In-Wall Bluetooth Audio Receiver
Två högtalare 
Strömförsörjning (15V DC/0,8A) 
Styrenhet/förstärkare med ram för montage

Möjlighet att koppla in alternativa högtalare då modulen även kan införskaffas separat. Max. 
Effekt  5+5W.
(går ej att parkoppla med fler enheter, se alternativ Select BT)

Art nr Inwall 2,5 tum: 52605 E.nr: 6221718 
Art nr Inwall 5 tum:  52606 E.nr: 6221719 

Mer info hittar du på vår hemsida gyllingteknik.se 



Framtagen så att du fritt kan välja högtalare och förstärkare för att uppfylla de särskilda krav 
på konstruktionen av projektet som du själv önskar. Systemet kan utökas till ytterligare fyra 
högtalare om slavalternativet aktiveras med hjälp av vår högtalarförstärkare art.nr 55201.
Slav- och Masterenheter kan slås av och på, parkopplade eller separata med hjälp av 
inställningsmenyn på Appen. Varje enhet har en unik identitet och lösenord, för att undvika 
störningar mellan användare i närheten.
Art nr 50893 E.nr: 6221698

KBSOUND® Tillbehör

Waterproof Loudspeaker 8Ω
Högtalaren är tillverkad i vattenresistent material vilket gör den möjlig att installera 
i våtson 1, takmonterad , bastu eller vid din jacuzzi utomhus. (vi vill förtydliga att 
montage under tak är att föredra).  

In wall Bluetooth -  Audio Receiver (white)
Art nr 52604 E.nr: 6221720 

Tillbehör för både KBSOUND® och IN-WALL®

8 5” Tvåvägshögtalare  8Ω
Samma högtalare som ni hittar I de färdiga paketen Iselect & Select. Klassisk & diskret 
design med bra ljudkvalitet för större utrymmen.
 

Wall mounted speaker 8Ω
En robust högtalare för väggmontage inne eller ute ( under tak)  Fungerar bra I alla 
utrymmen. Fylligt ljud från tvåvägshögtalaren med diskant, basreflex och woofer.
 

Subwoofer
Om du helt enkelt vill ha mer bas, kombinera ditt befintliga system. Högkvalitativ 
woofer för den kräsne.                 

IN-WALL® Tillbehör

Tillbehören ovan är ett urval av EIS breda sortiment -  kontakta din återförsäljare eller oss för mer info! 
info@gyllingteknik.se

Möjlighet att koppla in alternativa högtalare till modulen Max. 
Power 5+5W.
( går ej att parkoppla med fler enheter, se alternativ Select BT )


