Paketpriser
Systempaket Opus 300 (4-zoners med MAS-IC6 takhögtalare)

25 000 kr

Systempaket MODE (4-zoners med MAS-IC8-C takhögtalare)

43 000 kr

Systempaket MODE (6-zoners med MAS-IC8-C takhögtalare)

61 000 kr

Optioner (tilläggskostnad)
Bättre ljud 4-zoners (CRS6 One takhögtalare)

+8 000 kr

Bättre ljud 6-zoners (CRS6 One takhögtalare)

+12 000 kr

Bäst ljud 4-zoners (AIM8 One takhögtalare)

+14 400 kr

Bäst ljud 6-zoners (AIM8 One takhögtalare)

+21 600 kr

iPod-docka MODE Base

+ 3 600 kr

Musik på Dina villkor!
Integrerade musiksystem
2011

Media server Sonix©, 3-zoners ljud

18 000 kr

Media server Base©, 1-zon HD bild/ljud + 4 zoners ljud

50 000 kr

Media client Link©, 1 extra zon HD bild/ljud

29 000 kr

Hörselhjälpmedel för ljud från TV och radio kan integreras med multiroom i
olika rum eller monteras fritt anslutet direkt till din hemelektronik i till exempel
vardagsrummet. Kontakta oss för mer information eller installation.

Priser ovan är inklusive moms, exklusive installation och installationsmaterial

MSW Elektronik & Teknik AB | Östra Vinkelgatan 10 | 598 35 Vimmerby
mobil: +46 (0)705 36 19 98 | mail: info@mswab.se | web: www.mswab.se

Musik i hela huset!
Ett multiroom-system gör ljud och bild tillängligt
i hela huset via smarta och designade kontrollpaneler som placeras i varje rum. Istället för att
investera i olika ljud- och bildsystem för husets
alla rum, ersätter multiroom-systemet alla olika
system. Bort med stereoanläggningen som bara
kan användas i vardagsrummet, klockradion i
köket eller sovrummet och radion i badrummet.
Diskret placeras all utrustning tillsammans, någonstans i huset där den inte tar plats eller samlar damm.

Färdiga paket,
Men skräddarsydda lösningar
Med ett färdiginstallerat multiroom-system kan
du anpassa Ditt lyssnande som Du vill. Du anslu-

Systempaket MODE 4 och MODE 6

ter de ljudkomponenter Du vill, och kan enkelt

MODE kommer från SpeakerCraft, världens största tillverkare av
specialdesignade, integrerade ljudsystem. Genom ett enkelt, men
exklusivt användargränssnitt styr Du ljudet i husets olika delar.

uppgradera ljudet i varje ljudzon - nu eller senare.

 Upp till sex olika komponenter kan ansltas (iPod, CD, DVD, radio,
TV-box, spelkonsoll mm.)

 Ljudet sänds till fyra eller 6 olika rum
 Snygg väggpanel för enkel styrning av systemet i varje rum
 Anslut din iPod och musiksamlingen visas i paneldisplayen i varje
rum! Din iPod blir plötsligt tillgänglig i husets alla rum!

 Använd gärna fjärrkontrollen för varje komponent - den funkar
Systempaket Opus 300

nu i varje rum

Opus 300 är ett enkelt och snyggt system från brittiska Opus Technologies. Systemet kan enkelt byggas ut till fler rum.

 ”Party mode” aktiverar alla zoner i hemmet som ett enda stort

 Upp till sex olika komponenter kan ansltas (iPod, CD, DVD, radio,

 Kan integreras med videoövervakning, med video till varje rum

TV-box, spelkonsoll mm.)

 Ljudet sänds till fyra rum
 Snygg väggpanel för enkel styrning av systemet i varje rum
 Använd gärna fjärrkontrollen för varje komponent - den funkar

musiksystem
(endast MODE 6-paketet)

 Allt integreras i hemmiljön - inga synliga kablar eller skrymmande
högtalare

 Diskreta inbyggnadshögtalare för tak ingår i paketet

nu i varje rum

 Allt integreras i hemmiljön - inga synliga kablar eller skrymmande
högtalare

 Diskreta inbyggnadshögtalare för tak ingår i paketet

Uppgradering ljud
I paketen ingår snygga, diskreta och bra takhögtalare för bakgrundsmusik. Självklart
finns möjlighet för Dig att uppgradera ljudet i hela systemet eller i vissa delar av husets rum.
Genom våra leverantörer kan vi erbjuda marknadens störtsa utbud av design– och
inbyggnadshögtalare.

