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WiFi SYSTEEM

Installatievoorbeelden

De beste surround sound met de Sonelco WiFi luidsprekers. Vermogen, HiFi weergave, innovatief
design en maximale draadloze functionaliteit.
Ideaal voor woningen, maar ook voor kantoren en andere ruimtes waar hoge audio prestaties vereist zijn.
Naar muziek luisteren zonder grenzen. U kunt muziek van de cloud (via router) direct afspelen of van een
lokaal apparaat (smartphone, tablet, computer, etc.)
High power stereo versterker.
2-weg coaxiale luidspreker met glasvezel woofer en high fidelity
geluidsweergave.
Eenvoudige controle van alle geluid functies van mobiele, tablet of ander apparaat met WiFi via APP.
Esthetische en functioneel design. Met zijn compact design en innovatief rooster, samen met een
eenvoudige installatie in het vals plafond, wordt de luidspreker perfect geïntegreerd in elke decoratie.
De ideale afmetingen van de 6,5” luidspreker maakt het mogelijk om superieure prestaties te leveren
in slechts een ruimte van 21 cm.
Eenvoudige installatie en configuratie

W-77
Actieve WiFi luidspreker van 20 + 20W.
Deze bevat alle functies.
W-64
Bijhorende luidspreker met een vermogen van 80 / 160W.
Passieve luidspreker om verbinding te maken met de W-77.

Lounge in prive-woning

W-20
Actieve luidspreker met een stereoversterker van 20 + 20W.
Deze is aan te sluiten aan het WiFi model in
kamers met meer dan 2 luidsprekers.
Sectie

Model
Standaard

Wifi

Ondersteunde audioformaten
Vermogen (RMS)

Type
Versterkers

W-64

W-20

MP3, AAC, WAV, FLAC, APE,
OGG, WMA, DTS, AC3, m4a
20 + 20 W

20 + 20 W

Stereo, inbouwluidspreker box

Stereo, inbouwluidspreker box

Impedantie

4 Ohm

4 Ohm

Signaal / ruisverhouding (dB)

≥ 100 dB

≥ 100 dB

Frequentiebereik (-3 dB)
Voeding
Type
Installatie
Kleur
rooster
Luidspreker
Impedantie

Luidsprekers

W-77
802.11b / g / n

Vermogen (Nomimal / Maximum)
Geluidsdruk 1W, 1m

20-20000 Hz

20-20000 Hz

230 VAC

230 VAC

“ 2-weg coaxiale "
“Inbouw in vals plafond "
“ Wit"
“Metalen rooster met een hoge mate van perforatie en daar met neodymium magneten "
“ 6,5” woofer van glasvezel en 0,8” tweeter "

“ 4 Ohm "
“ 80/160 W "
“ 90 dB "

Frequentieweergave

“ 40-25000 Hz "

Afmetingen (Diameter * Hoogte)

“ 210 * 135 mm "

Opening voor inbouw (diameter)

“180 mm "

Vereiste diepte voor de installatie
Montage

“ 135 mm "
“ Verstelbare klemmen "

Winkel

