
Njut av musik
i din utemiljö
Njut av härligt ljud på altanen, i trädgården, vid poolen 
eller runt SPA-badet. Färdigt paket med fyra högtalare, 
subwoofer, streamingförstärkare och subwooferförstärkare.

Flexibel installation av högtalare

Högtalarna OGS-104i som ingår i paketet kan installeras på 
vägg, hängas från tak eller i marken med jordspett. 
Samtliga fästen ingår.

Jordspett Väggfäste Pendelfäste

med jordankare Vridbart i höjdled Inklusive ögla, 
vajer, karbinhakar

OGS-104i går att
få i svart eller vitt
utförande.



IP-klassad
subwoofer
Subwoofern klarar väder och vind vilket 
gör att den kan placeras ute i trädgården
dold bakom buskar eller under bar himmel.

”Hej Google, spela musik på altanen”

Den medföljande streamingförstärkaren VSSL A.1 gör det enkelt att 
strömma musik. Stöd för Spotify Connect, Airplay 2 samt Google 
Cast gör det enkelt att strömma från dina enheter.

Stöder röststyrning 
med Google´s Home
produkter.

Smidig subwooferförstärkare

Liten och smidig subwooferförstärkare med volymjustering, 
ställbar delningsfrekvens och fläktlös kylning.



Installationsexempel vid pool eller SPA

Högtalarna kan installeras antingen på mur, i rabatt eller i en plantering
         vid poolen. De kan enkelt
         döljas med växtlighet om
         man vill ha en mer diskret
         placering. Subwoofern
         placeras på lämplig plats
         och kan även den döljas
         med växtlighet.

Paketet innehåller:

4x OGS-104i 1x OGS-S110iB 1x VSSL A.1 1x AMP-150

Effekt: 20W
Bas: 4” polypropylene 
Diskant: 1” silk dome
frekvensomfång: 120Hz-20KHz, 
Känslighet: 83dB, 
Impedans: 8Ω, 
IP66, 
Galler: Aluminium
Finns i svart/vit

Effekt: 150W
Bas: 10” polypropylene
frekvensomfång: 40Hz-150Hz, 
Känslighet: 86dB, 
Impedans: 4Ω, 
IP66, ABS
Fast anslutningskabel
Vikt: 10.3kg

Förstärkareffekt: 2x 35W @ 8Ω 
/ 2x 50W @ 4Ω
Wi-Fi eller Ethernet-anslutning,
Ingångar: Digital Koax, optisk, 
2x RCA, 1x IR
Utgångar: 2x RCA, digital Koax, 
1x optisk, 1x Sub,
7-bands parametrisk Eq.
Stöd för Spotify Connect, Air-
play 1/2, Google Cast.

Förstärkareffekt: 150W @ 4Ω
Frekvensomfång: 20Hz-
20KHz,
Delningsfrekvens: 20-300Hz,
Ing.känslighet: 0.2mV
SNR: >106dB,
Volymjustering och
ställbar delningsfrekvens.


