
!

Zenton samarbetar med Sonab och erbjuder deras innovativa, trådlösa högtalare med exceptionell ljudkvalitet. 	
!
Sonab Audio System 9 är ett revolutionerande trådlöst ljudsystem för museum, utställningar och offentliga miljöer. System 
9 är formgivet för att vara extremt enkelt att installera och använda till minimal kostnad och ansträngning. Du slipper både 
kostsam kabeldragning och tidskrävande installationer samtidigt som det tar ljudupplevelsen till nya nivåer. De ansluts till 
existerande 3-fasskenor för ström tillsammans med befintliga ljuskällor var helst du behöver dem och de smälter in bland 
miljöns befintliga ljuskällor och designelement med sin diskreta och unika design.  	
!

!
Rätt ljud och rätt musik med rätt volym förbättrar upplevelsen i en utställning. !
Med Sonabs högtalare kan du placera kraften precis där du vill ha den. Varje högtalare kan ställas in i upp till 6 olika 
volymzoner, vilket gör att du kan skräddarsy och variera volymen i olika delar av utrymmet för rätt effekt. Det ger en 
unik flexibilitet och mångsidighet för att skapa den perfekta ljuddesignen.  Tack vare detta kan du maximera den positiva 
upplevelsen för dina besökare genom att du kan välja att spelas upp olika ljud, från olika ljudkällor var du vill och när du vill.  
Styrningen av systemet är dessutom smart och intuitiv och kräver ingen kostsam inlärningprocess. Det kan spelas från 
vilken källa som helst, vart du än vill, t.ex. iPhone, iPad, MP3, Android, mediaspelare mm. 	
!
Flexibiliteten och pålitligheten får du även genom att alla högtalare är utrustade med både trådlösa och trådbundna 
inkopplingsmöjligheter.  
En installation kan vara helt trådlös, eller en kombination av trådlöst och 
trådbundet.	


!!
Kontakta oss så berättar vi hur Zenton kan optimera er miljö för bästa 
resultat.	
!
Kristoffer Lindgren	

+46 (0)706 82 00 78	

Kreativ konceptutvecklare och projektledare på Zenton. 	


En revolution inom professionellt trådlöst ljud: minimala 
installationskostnader i befintliga ljusskenor.	


INTERACTIVE  � SOUND  � VISION 
Vi levererar alltifrån idé till komplett lösning inom interaktivitet,  
ljud och bild. För utställningar, offentliga miljöer och retail.        Delivering great experience.

!
Slipp alla kablar! Du får flexibiliteten att flytta ljudet 

med minimal ansträngning och det har aldrig varit 

lättare att hitta rätt placering för högtalare. 

Fördelarna med Sonabs trådlösa 
ljudsystem:                                                                                                                     	


✓ Användande av existerande 3-fas skenor för ström ger 
enastående flexibilitet och mångsidighet.                                                            	


✓ Smälter in osynligt i en utställningsmiljö.                                                                                                                                                                         	


✓ Minimal installationskostnad utan kostsam 
kabeldragning och ett enkelt handhavande.                                                                      	


✓ Premiummässig trådlös ljudkvalitet.                                                                                                                                                                        	


✓ Volym och zoner, låt musiken spelas på olika volym i 
olika områden.                                                                                                   	


✓ Felsäkert och framtidssäkert med både trådlös och 
trådbundet alternativ.                                                                                                  	


✓ Formgivet för kommersiellt bruk.                                                                                                                                                                         	


✓ Lätt att montera ned vid ombyggnation.
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