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lyd i alle rum

Musik er en glæde og fornøjelse - så hvorfor nøjes med at høre favoritsangen 
fra én lydkilde i kun ét rum i husstanden? Det behøver du heller ikke mere, for 
med DALI Ellipse kan du trådløst afspille netop din yndlingsmusik fra hvilken 
som helst enhed i det rum, hvor du opholder dig.

DALI Ellipse har integreret digital forstærker og nyeste trådløse teknologi, der 
sikrer ukomprimeret streaming af musik i alle husstandens rum, nemt og enkelt. 
Hvert højttalerpar kan opsættes efter eget ønske og er optimeret efter DALI’s 
kvalitetsstandarder, der sikrer en fantastisk lytteoplevelse i alle rum.

Med systemet får du endnu mere glæde af dine favoritsange - i alle rum.
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USB

Trådløs streaming af musik fra pc eller Mac

Stationær enhed kabelforbundet til højttaleren, 
der trådløst streamer til andre højttaleropsæt-

ninger i husstanden

Tv-kabelforbundet til begge højttalere for 
synkroniseret lyd og billede.

Mobil enhed kabelforbundet til højttaleren, 
der trådløst streamer til andre højttalerop-

sætninger i husstanden



Trådløs
modtagelse

integreret betjening

Med DALI Elllipse har du en samlet, integreret musikløsning, hvor betjeningen 
foregår direkte på højttaleren og i det rum, hvor du opholder dig. Interaktionen 
er integreret i begge ender af den elliptiske form, hvor design, teknologi og funk-
tionalitet er smeltet sammen i en unik enhed. Hvert højttalerpar kommunikerer 
trådløst imellem hinanden og sikrer, at begge tændes og volumejusteres ens i 
hvert rum, imens musikken fylder dine rum i husstanden.

Der er mange muligheder for tilslutning af enheder til musikafspilning. Du kan 
streame trådløst musik fra din computer, forbinde din mobile eller stationære 
enhed direkte med kabel, og tilslutte tv’et til hver højttaler for at sikre 1:1 lyd 
og billede synkronisering.

Alt er samlet i én integreret løsning, hvor fleksibilitet og brugervenlighed er top-
prioritet.  

Volume op og ned

Enhedsvalg

Tænd og sluk

Kabelindgang 1 Kabelindgang 2



diskret eller markant

Interaktionen er en oplevelse i sig selv - ligeså er højttalerens design.

Det aftagelige frontstof giver Ellipse et helt anderledes og unikt udtryk, der 
viser højttalerens skjulte væsen og kvalitetsenheder. Formen er understøttet 
af en kromkant, som først er synlig, når frontstoffet fjernes, og som forener 
interaktionshjulene til én samlet enhed.

Frontstoffet fastmonteres vha. integrerede magneter, således monteringshuller 
ikke er synlige og forstyrrer højttalerens form.

Derfor kan du selv bestemme, hvilket udtryk der passer dit humør, når Ellipse 
installeres og benyttes.
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placeringsfrihed

Ellipse har utrolig stor placeringsfrihed. Grunden er simpel.

Hver husstand er forskellig og ligeså ønsket om, hvor højttalerne skal placeres. 
Derfor kan du fastmontere Ellipse både vertikalt og horisontal vha. det diskrete 
vægbeslag. Ligeledes kan du rotere højttaleren, så det mest optimale stereo 
perspektiv opnås for bedste lytteoplevelse i hvert rum.

Med det ekstra hylde- og gulvbeslag kan Ellipse træde endnu mere i karakter og 
flyttes rundt efter behov.

Det er fleksibilitet og frihed. 



produktprogram

Ellipses produktprogram består af et hylde- og gulvbeslag, beslag til mobil en-
hed, USB-dongle, fjernbetjening og subwoofer. Alle produkter supplerer højttale-
rens funktionalitet og giver dig endnu flere muligheder og frihed i brug. Produk-
terne er tilkøbsprodukter og er tilgængelig ved køb af Ellipse i din lokale Hi-fi 
Klub.

Hylde- og gulvbeslaget kan justeres 10° frem og tilbage for at sikre den mest 
optimale lytteoplevelse. Beslaget til mobile enheder monteres nemt og enkelt 
bag på højttaleren, og kan glide op bag højttaleren, således det skjules, når det 
ikke benyttes. Subwooferen har en 10” kvalitets DALI basenhed, der fylder dit 
rum med endnu mere fyldig, blød bas til supplement for dit Ellipse højttalerset.

Subwoofer

Beslag til mobil enhed

USB-dongle

Fjernbetjening

Hylde- og vægbeslag
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teknologi & design

3D audio

Amplifier optimized

Low resonance cabinet

Hand crafted

Time coherence

Wide dispersion

Mere information på: www.dali-ellipse.com    www.hifiklubben.dk    Tilgængelig i Hi-fi Klubben

ICEpower50ASX2 digital 2x50W forstærker

Lydoptimeret støbt kabinet i kvalitetsplast

Poleret aluminiumshjul

Roterbart logo til horisontal placering

Kvalitets frontstof

Diameter: 150mm, højde: 450mm, vægt: 3kg.

Sort, højglanslakeret finish

Krom kantDiskant: 28mm softdome med neodym-magnetsystem

 Bas/mellemtone: 4,5“ træfiber-membran 

Wi-fi modtager og sender

Optimeret delefilter


