
BLUE AURA Prislista 2013-11-15

Denna Prislista ersätter alla tidigare prislistor

X Series - BLUETOOTH

Enkelt

Drar lite ström

Bakåtkompatibel

Superljud 

dsp Power 

Digitalt Tv-ljud

Blue Aura - aktiv trådlös högtalare med läderstruktur, Bluetouth 4.0, APT-X bluetooth och NFC
Rek pris Inkl moms

X Series - BLUETOOTH

X30 NYHET ! 2 990,00 kr par

Grafitsvart- eller Shara läder- Trådlösa aktiva högtalare med inbyggd D/A-omvandlare, Bluetooth 4.0 och APT-X bluetooth samt NFC

struktur Möjlighet till tre olika ljudkällor tex. Bluetouth, analogt ljud via RCA ljudingång och TV-ljud via optisk ingång

Fjärrkontroll med bl. a stationsknapp för att växla mellan de tre olika ljudkällorna

Subwooferutgång

Ingår i paketet: 3,5mm till 3,5mm kabel, 3,5mm till RCA kabel, Fjärrkontroll och Desk Stand 

3 - ljudkällor

Lägg telefonen eller surfplattan på högtalaren och den är klar att spela. Med NFC tekniken skakar 

enheten hand med högtalaren och du kan spela musik på nolltid.

Med NFC blir allt verkligen plug-and-play. BLUE AURA har den senaste NFC  tekniken, vilket gör 

att din enhet med NFC  parar ihop sig med högtalaren av sig själv. Du behöver inte göra något själv. 

Bluetooth 4.0 är därmed egentligen tre tekniker i en: vanliga Bluetooth, Bluetooth med 

höghastighetsöverföring och Bluetooth Smart . Bluetooth Smart är en ny lösning som är framtagen för att 

möjliggöra Bluetooth-användning i extremt strömsnåla sammanhang. 

Bluetooth 4.0 är bakåtkompatibel. Har du en äldre bluetoothenhet så fungerar 
denna trådlöst till Bluetooth 4.0 också

I jakten på högkvalitativ trådlös ljudöverföring har bland annat användandet av kodeken Apt-x börjat 

användas. Det är en kodek som har tagits fram för att minska de kvalitetsförluster som A2DP-överföring 

normalt sett medför jämfört med kabelöverföring. CSR (företaget bakom Apt-x) uppger själva att det med 

Apt-x går att överföra Bluetooth-ljud i CD-kvalitet 

dsp Power processor teknologin ger högtalarna ett kraftfullt och rent ljud.

Med högtalarnas optiska ingång kan du få ut ditt Tv-ljud direkt till högtalarna digitalt för bästa 

ljudkvalitet

Fungerar med alla enheter som har Bluetooth®

Tellusvägen 9

191 47 Sollentuna

Tfn.: 08-777 20 01 E-post: info@digitalbild.se

Hemsida: www.digitalbild.se

Hemsida: www.blueaura.co.uk



BLUE AURA Prislista 2013-11-15

Denna Prislista ersätter alla tidigare prislistor

Blue Aura - aktiv trådlös högtalare med läderstruktur, Bluetouth 4.0, APT-X bluetooth och NFC
Rek pris Inkl moms

X Series - BLUETOOTH

X10 NYHET ! 3 490,00 kr st

Grafitsvart- eller Shara läder- Trådlösa aktiva högtalare med inbyggd D/A-omvandlare, Bluetooth 4.0 och APT-X bluetooth 

struktur Möjlighet till tre olika ljudkällor tex. Bluetouth, analogt ljud via analog 3,5mm ljudingång och TV-ljud via optisk ingång

Fjärrkontroll med bl. a stationsknapp för att växla mellan de tre olika ljudkällorna

Subwooferutgång

Ingår i paketet: 3,5mm till 3,5mm kabel, 3,5mm till RCA kabel, Fjärrkontroll och Desk Stand 

3 - ljudkällor

Blue Aura - aktiv högtalare med läderstruktur och förberedd för trådlöst ljud
Rek pris Inkl moms

Performance Series 
WS30i Aktiva högtalare med möjlighet till två ljudkällor tex. dataljud eller mp3-spelare via  RCA och 3,5mm ljudingångar 2 490,00 kr par

vit eller svart läderstruktur Subwooferutgång

Fjärrkontroll med stationsknapp för att växla mellan de båda ljudkällorna

Förberedd för att koppla till  trådlös mottagare/sändare WSTxR 

Ingår i paketet: 3,5mm till RCA kabel, 3,5mm till 3,5mm kabel, fjärrkontroll och WS30 Desk Stand

2 - ljudkällor
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Blue Aura - WS80i aktiv trådlös högtalare med läderstruktur och tre möjliga ljudkällor samt multiroom
Rek pris Inkl moms

Performance Series 

WS80i 

BLUE AURAS dedikerade hifi-nätverk för högsta möjliga hifi-ljud, helt okomprimerat. Mycket lätt att installera 

utan någon mjukvara, äkta plug n' play. Enkelt att bygga ut till flera rum och med tre olika ljudkällor och 

volymzoner. Med BLUE AURAS Wireless Audio System får du äkta hifi-ljud. 5 990,00 kr par

vit eller svart läderstruktur BLUE AURAS avancerad dsp power teknologi ger högtalarna ett kraftfullt och rent ljud 

Trådlösa aktiva högtalare med inbyggd D/A-omvandlare och möjlighet att ta emot tre trålösa ljudkällor 

Välj ljudkälla med ett knapptryck på fjärrkontrollens Stations knapp. Välj blå, röd eller grön ljudkälla

3 - ljudkällor Sändarpuck har en digital ingång via USB kontakt för PC/Mac och en analog ingång via 3,5mm kontakt

Multiroom: Koppla på valfritt antal WS80i eller fler WS10i (main-speaker) per varje ljudkälla

Ingår i paketet: Trådlös sändarpuck  WST, 3,5mm till RCA kabel, 3,5mm till 3,5mm kabel, fjärrkontroll och 

Inbyggd trådlös mottagare

Blue Aura - aktiva trådlösa högtalare med läderstruktur och tre möjliga ljudkällor samt multiroom
Rek pris Inkl moms

Performance Series 
WS10i X2 NYHET ! 8 990 kr      par

vit eller svart läderstruktur

Stereopar trådlösa aktiva högtalare med en dedikerad höger- och vänsterhögtalare. Högtalarna går också att spela

som single stereohögtalare och placeras i olika rum. 

Inbyggd D/A-omvandlare med möjlighet att ta emot tre trådlösa ljudkällor

Välj ljudkälla med ett knapptryck på högtalarens baksida. Välj blå, röd eller grön ljudkälla

3 - ljudkällor Reglage bak på högtalaren för att ställa in main, left och right speaker

Multiroom: Koppla på valfritt antal WS10i eller fler WS80i (main-speaker) per varje ljudkälla

Analog 3,5mm ingång för att koppla in analoga ljudkällor som tex. TV, mp3-spelare CD-spelare ...

Ingår i paketet: Trådlös sändarpuck  WST, 3,5mm till RCA kabel, 3,5mm till 3,5mm kabel, fjärrkontroll och 

inbyggd trådlös mottagare samt sändarpuck
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Blue Aura - aktiva trådlösa högtalare med läderstruktur och tre möjliga ljudkällor samt multiroom
Rek pris Inkl moms

Kommer Performance Series 
WS90t i december ! 11 990 kr    par

vit eller svart läderstruktur

3 - ljudkällor

WS90t levereras med en sändare som kan användas på en mängd olika sätt:

1. Koppla in USB-kontakten i USB-uttaget på en dator för att skicka ljudsignalen trådlöst till högtalarna inom 25 meter.

2. Anslut en analog ljudkälla via 3,5 mm mini jack-ingången

3. En optisk kabel kan också anslutas till samma ingång på sändaren för att ansluta en TV

I högtalarna finns också en analog ingång om man vill koppla in en high-end D/A-omvanldlare direkt till högtalarna

Fjärrkontrollen har möjlighet att välja FWD, BACK, PAUS och PLAY när du lyssnar på musik via din mediaspelare 

Du kan också via fjärkontrollen växla mellan olika ljudkällor

Ingår i paketet: Trådlös sändare med optisk ingång, USB-ingång och analog 3,5mm ingång.

Inbyggd trådlös mottagare. Fjärrkontroll

WS90t kommer i form av två eleganta golvstående trådlösa högtalare i läderstruktur. WS90t har utvecklats 
med den prisbelönta WS80i som referens. Högtalarna kombinerar värme med attack och spänning. De nya 
4.5" baselementen ger enastående basprestanda och exceptionell dynamik. Designad för HiFi entusiaster och 
kräsna musikälskare. WS90t levererar en otrolig akustisk närvaro och är utformade i en stilren design. Vi är 
stolta över att kunna kalla WS90t vårt flaggskepp.
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Blue Aura - WAS1 Wireless Audio Solution,  komplett sändar- /mottagarpaket 
Rek pris Inkl moms

Wireless Audio Solution
WAS1 Komplett paket med både sändare WST och mottagare WSTxR 1 550,00 kr set

vit Sändarpuck har en digital ingång via USB kontakt för PC/Mac och en analog ingång via 3,5mm T-jack

Mottagarpuck med inbyggd D/A-omvandlare utrustad med en 3,5mm utgång 

och får ström genom USB-ström adapter för vägguttag

Multiroom: Koppla på valfritt antal WS80i eller fler WS10i (main-speaker) per varje ljudkälla

Koppla mottagarpucken till t ex. en befintlig stereo, subwoofer eller andra aktiva högtalare

Ingår i paketet:

3 - ljudkällor 3,5mm till RCA kabel

3,5mm till 3,5mm kabel

USB-strömadapter för vägguttag

USB-ström kabel hona-hane för förlägningskabel

Blue Aura - WST trådlös sändarpuck med inbyggd A/D-omvandlare för analoga ljudkällor och USB för digitala källor
Rek pris Inkl moms

WST Transmitter Sändarpucken har en digital ingång via USB kontakt för PC/Mac och en analog ingång via 3,5mm T-jack 890,00 kr st

vit Multiroom: Koppla på valfritt antal WS80i eller fler WS10i (main-speaker) per varje ljudkälla

Ingår i paketet:

3,5mm till RCA kabel

3,5mm till 3,5mm kabel

3 - ljudkällor USB-strömadapter för vägguttag

USB-ström kabel hona-hane för förlägningskabel

Blue Aura - WSTxR mottagarpuck med inbyggd D/A-omvandlare  utrustad med en 3,5mm utgång 

WSTxR Receiver Mottagarpuck med inbyggd D/A-omvandlare utrustad med en 3,5mm utgång 990,00 kr st

vit och får ström genom USB-ström adapter för vägguttag

Koppla mottagarpucken till t ex. en befintlig stereo, subwoofer eller andra aktiva högtalare

Ingår i paketet:

3 - ljudkällor 3,5mm till RCA kabel

3,5mm till 3,5mm kabel

USB-strömadapter för vägguttag

USB-ström kabel hona-hane för förlägningskabel

Blue Aura - Stativ Solo och Duett för högtalarna WS30i respektive WS80i
Rek pris Inkl moms

WS30 Solo - stativ Högtalarstativ för högtalaren WS30i 1 550 kr      par

vitt eller svart Tungt solit enbent stativ i stål och gedigen MDF topplatta samt MDFbottenplatta 

Levereras med gummi fötter som döljer gängor för medföljande spikes

Ingår i paketet:

Spikes 

WS80 Duett - stativ Högtalarstativ för högtalaren WS80i 1 950,00 kr par

vitt eller svart Tungt solit tvåbent stativ i stål och gedigen MDF topplatta samt MDFbottenplatta 

Levereras med gummi fötter som döljer gängor för medföljande spikes

Färdig för dragning av dold strömkabel i stivben och bottenplatta 

Ingår i paketet:

Spikes 

WB30 Wallbracket black Väggfäste till WS30i (säljes styckvis) 349,00 kr st

svart
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