
all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One



magiskt
AIrPlAY® - SPelA dIn muSIk I dItt trådlöSA nätverk 
med apples airPlay® teknologi kan du spela all din musik trådlöst från mac 
eller PC till allroom air One. du kan även strömma ljud av hög kvalité direkt 
från din iPhone®, iPad® eller iPod touch®. Genom att ta bort alla kablar och 
spela musik trådlöst med airPlay så har du all din musik tillgänglig direkt i din 
hand. allroom air One högtalaren utnyttjar airPlay teknologin till fullo och 
ger dig en fantastiskt ljudkvalité och ett enkelt handhavande förpackat i en 
liten och väldesignad högtalare.



allroom air One är kvalité inifrån och ut. en fullaktiv högtalardesign där alla fyra 
element drivs individuellt av fyra dedicerade class d förstärkare med totalt 100W.  
hög ljudkvalité, digitala delningsfilter och avancerad dsP teknologi omslutet av 
modern skandinavisk design. klädd i läder finish med konstrasterande handsydda 
sömmar, kommer allroom air One att smälta in sömlöst i alla hemmiljöer. 

Premium design



enkelhet
SPelA trådlöSt från AllA IoS enheter
apples handburna enheter har revolutionerat vår värld när det gäller att ha allt 
tillgängligt direkt i våra händer. med allroom air One kan du lyssna på din all 
din musik medan du rör dig fritt i ditt hem. Välj bara en låt, och airplay låter dig 
spela den direkt. Och det är inte bara för musik, ljud från film, spel, hemsidor 
och appar får sin del med airPlay. 



kom Igång enkelt med AudIo Pro APPen
ladda ner vår gratis app från app store, så gör du nätverksinstallationen 
enkelt och snabbt. sök efter “audio Pro” på app store.

dIreCt lInk - SPelA trådlöSt utAn nätverk
med direct link funktionen kan du spela lagrad musik och offline 
spellistor till allroom air One utan att ha ett trådlöst nätverk. Bekvämt 
att använda när det inte finns trådlöst nätverk att ansluta sig till, till 
exempel på semester.

DIRECT 
LINK

Praktiskt



AnSlut fler ljudkällor
allroom air One är en högtalare med många användningsområden.  
Förutom att vara en fantastisk trådlös högtalare, ville vi att den skulle vara 
mångsidig och användbar på fler sätt. därför utrustade vi allroom air One 
med flera anslutningsmöjligheter. anslut alla ljudenheter med ljudutgång (som 
hörlursuttag) till stereo-ingången. För krävande lyssnare adderade vi också en 
optisk tOslink ingång. anslut till ljudkällor med optisk ljudutgång, som platt 
tV, hårddisk-spelare eller satellitbox. musik på iPods kan spelas direkt via usB 
kontakten, och laddas naturligtvis samtidigt. du väljer enkelt vilken ljudkälla du 
vill spela från med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen styr också volym, låtval och 
play/pause till de flesta musikprogram.

mångsidigt lJud

tV Cd-spelare skivspelare (med riaa)audio Pro  
Wireless

aktiv subwoofer

iPhone
iPod touch

iPadmac/PC



SPelA trådlöSt från dIn mAC eller PC
Välj och spela vilken låt som helst från din musiksam-
ling. i perfekt ljudkvalité. allroom air One gör detta och 
mer. airPlay gör att allroom air One trådlöst ansluts till 
din mac eller PC som har itunes. Välj din musik i itunes, 
eller använd din iPhone, iPad eller iPod touch som 
världens mest bekväma fjärrkontroll.

multIroom muSIk 
- dIn muSIk, I helA dItt hem
en allroom air One är fantastisk. men genom att ad-
dera fler till ditt nätverk får du ett enkelt och lättanvänt 
flerrumssystem. du kan enkelt välja vilken högtalare du 
vill spela till, eller välja fler högtalare samtidigt när du 
använder itunes på din mac eller PC. Fyll alla rum med 
dynamiskt ljud i hög kvalité.

dlnA AktIverAd  
- Använd AndroId-enheter oCh  
wIndowS PlAY to 
allroom air One stödjer lokalt lagrad musik med dlna 
funktionalitet. använd din android-telefon/surfplatta, 
eller Windows Play to och spela din musik trådlöst i ditt 
nätverk. (kan kräva programvara från tredje part.)

låt dIn tv låtA fAntAStISkt
låt allroom air One hjälpa din platta tV att prestera 
fantastiskt ljud. anslut helt enkelt allroom air One till din 
tV med optisk tOs-link-kabel eller 3.5 mm stereo-kabel 
och din tV-upplevelse kommer att låta lika bra som den 
ser ut.

APPle loSSleSS 
- dIn muSIk, okomPrImerAd I  
bäStA ljudkvAlIté
För att trådlöst ljud ska låta lika bra som trådat, an-
vänder allroom air One airPlay. airPlay strömmar din 
musik i apple lossless-format, vilket innebär att inget 
fattas från ljudet som allroom air One återger. alla 
detaljer och nyanser är kvar och all dynamik. Okompri-
merat ljud och perfekt hifi-kvalité utan kablar. 

kombInerA med AudIo ProS  
trådlöSA nätverk
audio Pro har länge legat i framkant av trådlöst ljud 
med den prisbelönade högtalarserien living. allroom 
air One kan kombineras med existerande living 
trådlösa högtalare. anslut enkelt en audio Pro trådlös 
mottagare till allroom air One, och du är redo för en 
verkligt premium trådlös multiroom ljudupplevelse!

AdderA en AktIv Subwoofer  
för extrA bAS
För att ytterligare bevisa mångsidigheten av allroom 
air One, finns en subwooferutgång för att ansluta aktiv 
subwoofer. subwoofers är en av audio Pros hörnstenar, 
företaget startades faktiskt 1978 med en revolution-
erande aktiv subwoofer, B2-50. Genom att ansluta en 
subwoofer får du en ytterligare dimension av djup bas 
till all din musik. redo för party!

möJligheter



sPeCiFikatiOner

SYStemkrAv
itunes 10.1 eller senare på en maC eller PC. 
airPlay kan också användas med en iOs-enhet 
med iOs 4.2 eller senare (iPhone 3G, 3Gs, 4 eller 
4s, iPod touch 2:a, 3:e eller 4:e generationen, 
iPad, iPad 2 eller iPad 3).

typ: aktiv airPlay® högtalare dsP, 2-vägs bassreflex
Förstärkare: 100W (4 x 25W) digital Class d 
diskant: 2 x 1” soft dome
Woofer: 2 x 4.5”
Frekvensområde: 45 – 22.000hz
delningsfrekvens: 2500hz (24dB/octave)
dimensioner hxBxd: 195x310x185 mm
ingångar: airPlay (& dlna), 3.5 mm stereo, usB, optisk tOs-link
utgång: subwoofer ut

I kArtongen
1 x allroom air One högtalare
1 x Fjärrkontroll
1 x Bordsstativ
1 x manual
1 x strömkabel

stödjer följande iPod-modeller:



www.audiopro.com    |   www.audiopro.se
www.facebook.com/audiopro

© audiO PrO aB sVeriGe
audio Pro® , audio Pro logotypen, ‘a’ symbolen, och ace-bass® är registrerade  
varumärken av audio Pro aB, sverige. alla rättigheter reserverade. audio Pro följer  
en policy om ständig produktutveckling. specifikationer kan ändras utan föregående 
meddelande. audio Pro reserverar sig för eventuella tryckfel. 

note: 
all apple products are trademarks of apple inc.
android is a trademark of Google inc.


