
MUSIIKKIVALMIS

MUSIIKKIVALMIS JUKKA-KOTI.
TILAAN INTEGROITU ÄÄNENTOISTORATKAISU 

HUOMAAMATTOMASTI KAIKKIALLE KOTIISI.
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Enemmän musiikkia ja iloa.
Vaivattomasti ja lähes huomaamattomasti. 
Valitsemissasi huoneissa!
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Tee Jukkatalostasi 
musiikkivalmis koti!

MUSIIKKIVALMIS

Musiikkivalmis koti toteutetaan taloon rakennusvaiheessa talotekniikan 
asennustöiden yhteydessä. Äänentoistoratkaisu integroidaan niihin tiloihin, 
joissa musiikista halutaan helposti nauttia. Näin kaikki tarvittava tekniikka 
saadaan myös siististi piiloon - näkyviin jää vain kattoon tai seinään upotetut 
huomaamattomat, sisustukseen sulautuvat kaiuttimet sekä seinällä olevat 
ohjaus/vastaanottopaneelit. Musiikkivalmiissa kodissa koko perhe voi nauttia 
helposti lempimusiikistaan juuri siellä, missä haluavat ja kun heille 
parhaiten sopii. 

Tekninen johtaja
Henri Autio
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...keittiössä... ...terassilla...

...makuuhuoneessa... ...saunassa. Tai missä ikinä haluat!

Kuuntele mielimusiikkiasi vaikka...
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Keittiössä ja olohuoneessa kattoon upotettavat 6,5” kaiutinparit omilla 
käyttöpaneeleilla. Saunan seinään lauteiden alle upotettava 4” kaiutinpari 
omalla käyttöpaneelilla ja terassille pintaan seinälle asennettava 5,25” kai-
utinpari omalla käyttöpaneelilla. Musiikin ohjaus joko Wi-Fi sovelluksella 
tai Bluetoothin kautta.

Yhteistyössä:
CETgroup, puh +358 207 43 58 90, info@cetgroup.fi

Esimerkki: CETgroup Musiikkivalmis Koti™ -äänentoistoratkaisu 
toteutettuna neljässä tilassa 116 m2 omakotitalossa.
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Asuinhuoneisiin/sisätiloihin 
Kattoon upotettava 5” kaiutinpari, 
tuotenumero C516100.

Kylpyhuoneeseen
Kattoon upotettava 5” kaiutinpari, 
tuotenumero C516117.

Saunaan
Seinään upotettava 4” kaiutinpari, 
tuotenumero C516115.

Terassille
Pintaan asennettava 5,25” kaiutinpari, 
tuotenumero C517120.
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CEThome Trend. Huonekohtainen äänentoistoratkaisu, jossa yhdistät puhelimesi, tablettisi 
tai PC:si huoneeseen kiinteästi seinään asennettuun Bluetooth Audio -vastaanottimeen. 

Laadukas äänentoisto tilaan kuin tilaan.

Joko Bluetoothin kautta toimiva kompakti huonekohtainen ratkaisu...

Helppokäyttöinen huonekohtainen ratkaisu
CEThome Trend -valmispaketeilla teet helposti haluamasi huoneet. Musiikkivalmiiksi. Trend sopii loistavasti keittiöön, 
kylpyhuoneeseen, lastenhuoneeseen jne. Jokaiseen valmispakettiin kuuluu kaiuttimien lisäksi virtalähde ja Bluetooth Audio 
-vastaanotin, jossa lisäksi 3,5 mm audioliitin ulkoista äänilähdettä varten.

Huonekohtainen
audiovastaanotin



Asuinhuoneisiin/sisätiloihin 
Kattoon upotettava 6,5” kaiutinpari, 
tuotenumero C517207.

Kylpyhuoneeseen
Kattoon upotettava 5” kaiutinpari, 
tuotenumero C517117.

Saunaan
Seinään upotettava 6,5” kaiutinpari,
tuotenumero C517210.

Terassille
Pintaan asennettava 5,25” kaiutinpari, 
tuotenumero C517120.

Helposti räätälöitävissä taloon kuin taloon
CEThome Prestige:n ohjaus tapahtuu älylaitteellasi langattomasti Wi-Fin kautta ilmaisella netistä saatavalla sovelluksella. 
Sovellus mahdollistaa suoratoiston suosikkimusiikkipalvelustasi, puhelimestasi tai verkosta. Voit ohjata järjestelmää mistä 
tahansa huoneesta millä tahansa älylaitteellasi sekä soittaa samaa tai eri musiikkia ympäri kotia. Kattoon ja seinään integ-
roitavat kaiuttimet liitetään seinään kiinteästi asennettaviin ohjauspaneeleihin. Järjestelmää voidaan laajentaa helposti 
Wi-Fi ”stand alone” -irtokaiuttimilla.

CEThome Prestige. Langaton monihuonejärjestelmä, jossa musiikin striimaus ja ohjaus 
tapahtuu älylaitteellasi langattomasti Wi-Fin tai vaihtoehtoisesti Bluetoothin kautta. 
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... tai laajempi monihuonejärjestelmä Wi-Fi - ja Bluetooth -ohjauksella.

JUKKA / MUSIIKKIVALMIS

Ohjaus Android- sekä 
iOS -käyttöjärjestelmillä 
Qualcomm AllPlay 
Jukebox -mobiilisovelluksella

Seinään asennettava ohjaus-
paneeli, missä Wi-Fi, Bluetooth 
tai AUX in -yhteys

Kattoon, seinään tai pintaan 
asennettavat kaiuttimet

Kattoon, seinään tai pintaan 
asennettavat kaiuttimet

Seinään asennettava ohjaus-
paneeli missä Wi-Fi, Bluetooth 
tai AUX in -yhteys

Wi-Fi irtokaiutin 30W tai 50W

Wi-Fi reititin ,
suositus 5 GHz

Internet



Musiikkivalmis 
Jukka-koti.

Nauti mielimusiikistasi 
missä ja milloin 

haluat!
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