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Læs venligst denne brugervejledning, og gem den, så du har adgang til den senere.

Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er 
risiko for elektrisk stød.

Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.

ADVARSLER:
•  Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
•  Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på 

ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
• Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.

FORSIGTIG!
•  Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien 

bortfalder.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

NOTER:
•  Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
• Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både.
• Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den 

type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt 
bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af 
dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. 
Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i 
EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8.  Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9.  Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.

10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12.  Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, 

hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer
Delens navn Giftige eller farlige stoffer og elementer

Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE)

PCB’er X 0 0 0 0 0

Metaldele X 0 0 0 0 0

Plastikdele 0 0 0 0 0 0

Højttalere X 0 0 0 0 0

Kabler X 0 0 0 0 0

0: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006. 
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.

Serienummeret og modelnummeret findes på Acoustimass® -modulets stikpanel. 

Serienummer:  ________________________________________________________________________________________________________________________

Modelnummer:  _______________________________________________________________________________________________________________________

Købsdato: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Opbevar kvitteringen sammen med denne brugervejledning.
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Indledning

Tak
Det glæder os, at du har valgt Bose® Acoustimass® 6 series V eller Acoustimass 10 series V højttalersystemet til hjemmebiograf. 

Acoustimass 6 har fem små kubehøjttalere, mens Acoustimass 10-systemet har fire rækker med kubehøjttalere og en midterste 
fronthøjttaler. Disse højttalere leverer sammen med Acoustimass-modulet en effektfuld og realistisk hjemmebiografoplevelse. 

Udpakning af kassen 
Tag forsigtigt indholdet ud af kassen:

1. Fjern den indvendige brune kasse, der indeholder højttalerne.

2. Vip forsigtigt kassen om på siden, og træk Acoustimass-modulet ud.

ADVARSEL: Vær forsigtig, så du undgår at komme til skade, når du løfter modulet, som vejer ca. 14 kg.

Elektrisk Acoustimass-modul 6,1 m systemindgangskabel Tre 6,1 m fronthøjttalerkabler To 15,2 m  
baghøjttalerkabler

Med Acoustimass 6 system Med Acoustimass 10 system

Fem Virtually Invisible® series II-højttalere Fire Direct/Reflecting® series II-højttalere og en vandret centerhøjttaler

Netkabel (1)

USA/Canada Europa UK/Singapore Australien

Nu er det et godt tidspunkt at skrive produktets serienummer på dit garantikort. Gem al emballage til eventuel senere brug. 

ADVARSEL: Opbevar de plastikposer, som højttalerne er pakket ind i, utilgængelige for børn for at undgå risiko for kvælning.
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Placering af højttalerne for opnåelse af realistisk hjemmebiograflyd
Tag disse retningslinjer i betragtning, når du vælger en placering til hver højttaler.

• Acoustimass®-modulet skal være mindst 0,6 m fra dit tv for at forhindre interferens.

• Vælg en stabil og plan overflade til hver af højttalerne.

• I et Acoustimass 10-system er centerhøjttaleren beregnet til brug forrest i rummet og i nærheden af midten af dit tv. Den andre
højttalere er identiske, og det er lige meget, hvilken der placeres hvor i rummet.

• I Acoustimass 6-systemet er alle fem højttalere identiske, og det er lige meget, hvilken der placeres hvor i rummet.

• Dit rums facon og størrelse samt møblernes placering vil påvirke, hvor du vælger at placere højttalerne. Brug nedenstående eksempel
som en retningslinje til opsætning af din hjemmebiograf.

Opstilling

Tak
Det glæder os, at du har valgt Bose® Acoustimass® 6 series V eller Acoustimass 10 series V højttalersystemet til hjemmebiograf. 

Acoustimass 6 har fem små kubehøjttalere, mens Acoustimass 10-systemet har fire rækker med kubehøjttalere og en midterste 
fronthøjttaler. Disse højttalere leverer sammen med Acoustimass-modulet en effektfuld og realistisk hjemmebiografoplevelse. 

Udpakning af kassen 
Tag forsigtigt indholdet ud af kassen:

1. Fjern den indvendige brune kasse, der indeholder højttalerne.

2. Vip forsigtigt kassen om på siden, og træk Acoustimass-modulet ud.

ADVARSEL: Vær forsigtig, så du undgår at komme til skade, når du løfter modulet, som vejer ca. 14 kg.

Elektrisk Acoustimass-modul 6,1 m systemindgangskabel Tre 6,1 m fronthøjttalerkabler To 15,2 m  
baghøjttalerkabler

Med Acoustimass 6 system Med Acoustimass 10 system

Fem Virtually Invisible® series II-højttalere Fire Direct/Reflecting® series II-højttalere og en vandret centerhøjttaler

Netkabel (1)

USA/Canada Europa UK/Singapore Australien

Nu er det et godt tidspunkt at skrive produktets serienummer på dit garantikort. Gem al emballage til eventuel senere brug. 

ADVARSEL: Opbevar de plastikposer, som højttalerne er pakket ind i, utilgængelige for børn for at undgå risiko for kvælning.

Acoustimass 10 Series V-system
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Opstilling

Venstre og højre fronthøjttaler
Målet er at skabe et lydbillede, der er bredere end skærmen, og som virker naturligt for seere, der sidder et eller andet sted i rummet. 

• Placer disse to forreste højttalere på hver side af tv’et.

• Hold dem 2 meter til 5 meter fra hinanden og mindst 15 cm væk fra ethvert CRT-tv (billedrør). 

Midterste højttaler
Lyden fra den midterste højttaler skal synes at komme fra selve billedet for at give den mest realistiske lyd for handlingen og dialogen 
på skærmen. 

• Placer den midterste højttaler over, oven på eller under tv’et. Lad IKKE tv’et hvile oven på højttaleren. 

• Hold højttaleren på linje med skærmens lodrette midte, hvis det er muligt, for at give den mest nøjagtige gengivelse af dialogen.

• Hold højttaleren mindst 15 cm væk fra et CRT-tv (billedrør). 

Baghøjttalere
Selvom de bagerste (surround) højttalere kan levere nogen dialog, er deres primære formål at levere diskrete lyde og specialeffekter, 
der udvider det visuelle billede. De hjælper med at bringe seeren ind midt i handlingen. 

Vælg placeringer, der er praktiske og passende, mens du tager følgende anbefalede retningslinjer i betragtning:

• Placer den venstre og højre baghøjttaler, så de leverer lyd på begge sider af seeren, og ikke fra direkte bag ham eller hende.

• Disse højttalere bør placeres i samme højde som ørerne på en siddende seer eller højere.

Elektrisk Acoustimass®-modul
Acoustimass-højttalerteknologien gør det svært at lokalisere, hvor dette moduls lavfrekvenslyd kommer fra. Så gem det blot et sted, 
hvor det ikke ses. Placer modulet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

• I samme ende af rummet som tv-højttalerne. 

• Hold modulet mindst 0,6 m fra dit tv for at forhindre interferens.

• For at forøge baseffekterne skal den forreste åbning vendes mod en væg. Eller drej den bort fra væggen for at mindske baseffekten.

• Hold både frontåbningen og ventilationsgitteret i bunden af modulet mindst 5 cm væk fra andre overflader. 

• Undlad at blokere de ventilationsgitre, der sidder i bunden af modulet. Hindring af ventilation kan forårsage en reduktion af 
basfrekvensudgangen fra modulet.

Foretrukket Alternativ
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Foretagelse af tilslutninger 
Kun Acoustimass®-modulet tilsluttes direkte til din modtager. Alle højttalere tilsluttes direkte til Acoustimass-modulet. 

ADVARSEL: Tilslut ikke højttalerne til en modtager. Dette kan resultere i skader på dit system og elektrisk stød.

Tilslutning af højttalerne til Acoustimass-modulet
Sæt stikket på hvert højttalerkabel ind i stikket på modulet. Sørg for, at mærket på stikket passer til det rigtige stik.

1. Brug de medfølgende 6,1 meter lange højttalerkabler til de tre fronthøjttalere.

• Sæt R stikket i stikket, der er mærket Right Front

• Sæt C stikket i stikket, der er mærket Center Front.

• Sæt L stikket i stikket, der er mærket Left Front.

2. Brug de medfølgende 15,2 meter lange højttalerkabler til højttalerne bagest i rummet.

• Sæt RR stikket i stikket, der er mærket Right Rear.

• Sæt LR stikket i stikket, der er mærket Left Rear.

3. Sæt den anden ende af hvert kabel i stikket på hver højttaler, hvor mærket vender nedad.

Bemærk: Find det mærke på hvert højttalerkabel, der passer til den rigtige højttaler:

Mærke på højttalerkabel

L for højttaleren forrest til venstre LR for højttaleren bagest til venstre

R for højttaleren forrest til højre RR for højttaleren bagest til højre

C for højttaleren forrest i midten

Opstilling

Acoustimass 10 Series V-system

Acoustimass 6 Series V-system
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 Opstilling
Tilslutning af Acoustimass®-modulet til modtageren 
FORSIGTIG: Inden disse tilslutninger foretages, skal der slukkes for modtageren for at forhindre uønsket støj, når du sætter 

Acoustimass®-modulet til.

Systemindgangskablet er 6,1 meter langt og tilsluttes surroundmodtageren. I modsætning til højttalerkablerne har dette indgangskabel et 
stik med mange stikben, der skal ind i Audio Input-stikket på modulet.

I den anden ende af systemindgangskablet sidder der flere ledningspar, der er lette at trække fra hinanden, så de kan nå, når de sættes 
ind i klemmerne på din modtager. En rød krave angiver, at en ledning er positiv (+).

FORSIGTIG: Tilslut IKKE dit modul til tv’et, idet det ikke har den nødvendige forstærkning.

RCA-stikket i denne ende er KUN beregnet til brug med en modtager, der håndterer lavfrevenseffekter og har et LFE/SUBWOOFER-stik.

Stik til 
modulindgang

Kabelstik til 
systemindgang

Ledningspar

RCA-stik kun 
til LFE
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Sådan foretages tilslutningerne: 
1. Sæt det flerbenede stik på systemindgangskablet i indgangsstikket på Acoustimass®-modulet. Stram de to fingerskruer for at sikre

en forsvarlig forbindelse.

2. Tilslut hvert ledningspar i den anden ende af systemindgangskablet til surround-modtageren, som bør have lydudgangsklemmer
med mærkningen:

• Right, Left og Center for de forreste lydkanaler.

• Right Surround og Left Surround for de bageste kanaler. De specifikke mærkninger på netop din modtager kan være lidt
anderledes.

FORSIGTIG: Lad ikke blotlagte ledninger røre ved hinanden, da dette kan beskadige modtageren. 

3. Sørg omhyggeligt for, at forbindelsernes polaritet passer sammen (+ til + og – til –).

•  Slut hver ledning med rød krave (+) til den korrekte + klemme.

•  Slut hver ledning markeret med (–) til den korrekte – klemme.

4. Slut systemindgangskablets RCA-stik markeret LFE til LFE/SUBWOOFER OUT-stikket på surround-modtageren, hvis dette er
relevant for din modtager. Fjern først dækslet.

Kontrol af tilslutningerne
Før tilslutning af Acoustimass-modulet skal alle forbindelser fra modtageren til modulet og modulet til højttalerne kontrolleres.

• Kontrollér, at alle højttalerne er forbundet til de korrekte klemmer i henhold til deres placering i rummet.

• Sørg for, at alle ledninger er tilsluttet til din surround-modtager med den korrekte polaritet (+ til + og – til –). Forkert ledningsføring kan
bevirke totalt tab af udgangssignal fra modulet.

• Korrigér evt. forbindelsesproblemer, før modtageren tilsluttes og tændes.

Når alle forbindelser er korrekte, så sæt netledningen fra Acoustimass-modulet ind i en stikkontakt. Tilslut også modtageren til en 
stikkontakt.

Bemærk: Bose anbefaler at bruge en overspændingsafleder af god kvalitet til alle elektriske apparater. Spændingsvariationer og 
-spidser kan beskadige elektroniske komponenter i alle systemer. Hvis der benyttes en overspændingsafleder af høj kvalitet 
(fås i elektronikforretninger), kan man undgå langt de fleste svigt, der skyldes strømstød.

Opstilling

LFE-stik med 
dæksel fjernet

Acoustimass-
modul

Hjemmebiografmodtagere

Fingerskruer
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Sådan bruges systemet

Få mest muligt ud af din hjemmebiografs højttalere
Nu hvor systemforbindelserne er færdige, og modulet tilsluttet en stikkontakt, er Acoustimass®-systemet parat til brug. 

Sæt dig ind i de betjeningsfunktioner og indbyggede beskyttelsesanordninger, der justerer dette systems lyd. De tilbyder muligheder, 
der passer til netop den måde, du bruger systemet på og dine præferencer.

FORSIGTIG: Dette system har et automatisk beskyttelseskredsløb, der hjælper med til at beskytte mod beskadigelse fra elektrisk 
belastning og overbelastning af systemet. Kredsløbet aktiveres ved høj lydstyrke for at reducere den afgivne effekt, hvilket 
bevirker en lettere nedgang i lydstyrken. Hvis du bemærker denne nedgang, skal du være klar over, at systemet fungerer 
som det er designet til. Denne nedgang i lydstyrken angiver også, at indgangseffekten til systemet eventuelt overskrider 
det sikre niveau. Det anbefales ikke, at man lytter på dette niveau i længere tid.

Justering af bassen/rumkompensation
Når du har placeret Acoustimass-modulet, hvor du ønsker det, kan du finindstille det til den pågældende placering. Foretag kun denne 
justering efter behov.

For eksempel:

• Hvis systemydelsen mangler bas, så drej BASS-knappen (vist ovenfor) med uret for at forøge modulets lavfrekvensudgang.

• Hvis lyden har for kraftig bas, så drej knappen mod uret for at reducere lavfrekvensudgangen fra modulet.

Fabriksindstillingen er beregnet til brug i de fleste almindelige rumindretninger.

Justering af LFE-niveauet
Knappen til regulering af LFE-niveauet (vist ovenfor), er kun beregnet til brug sammen med modtagere, der har en LFE/SUBWOOFER-kanal. 

Du kan justere det relative niveau for lavfrekvensvirkningen fra filmlydspor ved at dreje på knappen. Brug den til at tilpasse 
lydstyrkeniveauet fra LFE-kanalen med dine andre højttalerkanalers lydstyrkeniveau. 

Du kan kontrollere alle niveauer ved at bruge de “testtoner”, der findes i den digitale surroundsound-modtager. Se den brugervejledning, 
der følger med din surround-modtager, for at få flere oplysninger om, hvordan man benytter denne funktion. 
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Sådan bruges systemet

Indstilling af den digitale surroundsound-modtager
Højttalerne i dit Acoustimass® 6 series V- eller Acoustimass 10 Serie V-system er fuldt kompatible med lydudgangen fra digitale 
surround-modtagere. Systemets integrerede signalbehandling understøtter fuld lavfrekvensgengivelse fra alle kanaler. 

For at få fuldt udbytte af disse systemfunktioner kan du eventuelt justere nogle indstillinger på modtageren. Brug den digitale 
displaymenu på modtageren til at foretage ændringerne, og se listen over anbefalede indstillinger nedenfor.

højttaler Indstilling af modtageren

Venstre og højre LARGE

Midt LARGE

Venstre og højre surround LARGE

LFE/Subwoofer ON

Bemærk: Hvis din modtager har muligheden, bør LFE- eller Subwoofer-indstillingen være ON og crossover-værdien på det laveste tal, 
der er muligt, hvilket typisk er 80 Hz.

Modtagelse af et digitalt lydsignal
For at det digitale lydsignal fra flere kilder (Blu-ray™ eller dvd-afspiller, CBL/SAT-modtager, spilsystem osv.) skal kunne nå din surround-
modtager, har du brug for en digital lydforbindelse mellem den ekstra kilde og modtageren.

• Brug enten HDMI™, den optiske eller koaksiale indgang på modtageren til at tilslutte den digitale udgang fra den ekstra kilde. Brug ikke 
mere end en tilslutning. 

• Sørg for at vælge digital udgang i opsætningsmenuen på den ekstra enhed. 

Yderligere oplysninger om opstilling og drift findes i den brugervejledning, der følger med surround-modtageren.

HDMI

HDMI

Indstilling af den analoge surroundsound-modtager 
Til analog surroundsound-anvendelse (ikke digital) anbefaler vi, at du indstiller modtagerens surroundsound-midtertilstand til Wide (bred). 
Se den brugervejledning, der følger med din surround-modtager, for at få oplysninger om, hvordan man ændrer denne indstilling.
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Reference

Fejlfinding
Hvis du har et problem med dit Acoustimass®-højttalersystem, bør du slukke for lydkilden og forsøge at løse problemet på en af følgende 
måder. Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Bose®-forhandleren og aftale service. Se kontaktlisten i æsken, hvis du ønsker 
oplysninger om, hvordan du kontakter Bose direkte. 

Problem Gør følgende

Systemet fungerer slet ikke • Kontrollér, at modtageren og det elektriske Acoustimass-modul er sluttet til en stikkontakt, der fungerer, og at
modtageren er tændt.

• Sørg for at vælge en lydkilde på modtageren (Blu-ray- eller dvd-afspiller, CBL/SAT-modtager, spilsystem osv.).

Ingen lyd • Forøg lydstyrken.
• Kobl evt. hovedtelefoner fra.
• Tjek højttalertilslutningerne til basmodulet, modtageren og højttalerne.
• Sørg for, at både det elektriske Acoustimass-modul og modtageren er sat til.
• Kontrollér, at lydkildens digitale udgang for digital lyd er forbundet til modtagerens digitale indgang med et HDMI-

kabel, koaksialkabel eller optisk kabel.
• Kontrollér, at den valgte lydkilde er korrekt. Vælg f.eks. dvd-lyd på modtageren for at høre dvd-lyd.

Ingen surroundsound • Sørg for, at kildematerialet indeholder surroundsound.
• Hvis du anvender Dolby Pro-Logic-tilstanden på modtageren, bør du kontrollere, at der er tændt for

surroundsound.

• Sørg for, at kildematerialet (Blu-ray™- eller dvd-afspiller, CBL/SAT-modtager, spilsystem osv.) er Dolby Digital-kodet.
• Kontrollér, at modtageren bearbejder et signal fra et stereo-tv, en laserdisc, Blu-ray-afspiller eller en dvd-afspiller

eller anden surroundsound-kilde.
• Hvis du anvender digital programmering, bør du kontrollere, at modtageren er indstillet korrekt.

Ingen bas • Sørg for, at højttalerforbindelsen fra modtageren/forstærkeren er i den korrekte fase, rød krave tilsluttet rødt stik
(+ til + og – til –).

• Kontrollér, at højttalerstørrelsen i modtageren er indstillet til stor.

Ikke tilstrækkelig eller for 
meget bas

• Flyt Acoustimass-modulet tættere på en væg eller et hjørne for at øge bassen. Flyt det længere væk fra væggen
eller hjørnet for at nedsætte bassen.

• Justér LFE-niveauet eller rumkompensationsreguleringen.

Lyden er forvrænget • Kontrollér, at højttalerledningen ikke er beskadiget.
• Skru ned for lydstyrken på eksterne komponenter, der er forbundet til modtageren.
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Kundeservice
Hvis du har behov for yderligere hjælp med at løse problemer, kan du kontakte Bose® kundeservice i dit område. Se den kontaktliste, 
der ligger i kassen.

Rengøring
Acoustimass®-højttalersystemets kabinet må kun rengøres med en tør, blød klud. Brug ikke nogen form for spray i nærheden af 
systemet, og undgå at spilde væske i åbningerne. Brug heller ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder 
alkohol, ammoniak eller slibemiddel. 

Gitterkonstruktionerne på højttalerne kan om nødvendigt støvsuges forsigtigt. Bemærk, at driverne er placeret lige bag gitteret og nemt 
kan beskadiges, hvis man ikke er forsigtig.

Information om den begrænsede garanti
Dit Acoustimass®-højttalersystem er dækket af en begrænset garanti. En nærmere beskrivelse af garantien findes på det garantikort, der 
er vedlagt systemet. Udfyld oplysningsafsnittet på kortet, og send det til Bose. Hvis ikke du gør det, har det imidlertid ingen betydning for 
din garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien eller New Zealand. Se vores websted på www.bose.com.au/warranty 
eller www.bose.com.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Tilbehør
Du kan placere systemhøjttalere på vægbeslag, bordstativer eller gulvfødder. Hvis du vil købe disse typer tilbehør, skal du kontakte din 
lokale Bose®-forhandler eller besøge www.Bose.com.

Til følgende tilbehør:

• Indgangskabeladapter til brug ved ledningsføring i væggen fra Acoustimass-modulet til modtageren

• Forlængerkabel på 6,1 meter til brug mellem Acoustimass-modulet og modtageren

• Højttalerkablets adaptere, der bruges til ledningsføring i væggen

Kontakt din autoriserede Bose-forhandler. Se kontaktlisten i æsken, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kontakter Bose direkte.
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Tekniske oplysninger

Højttalerdriverkomplement

Acoustimass® 10-system:
• Rækker med kubehøjttalere og midterste fronthøjttaler:

To 6,25 cm Twiddler™-højttalere

• Elektrisk Acoustimass-modul:
To 13 cm bashøjttalere

Acoustimass 6-system:
• Kubehøjttalere:

En 6,35 cm Twiddler™-højttaler

• Elektrisk Acoustimass-modul:
En 13 cm bashøjttaler

Systemets nominelle effekt

Acoustimass 10-system:
USA/Canada: 100-127 V  50/270 Hz 60W

Europa/Australien: 220-240 V  50/270 Hz 60W 

Acoustimass 6-system:
USA/Canada: 100-127 V  50/135 Hz 60W

Europa/Australien: 220-240 V  50/135 Hz 60W

Forbindelsesmuligheder

Acoustimass 10-system:
Kompatible med A/V-modtagere og -forstærkere med en effekt fra 10 til 200 W pr. kanal, effekt fra 4 til 8 ohm

Acoustimass 6-system:
Kompatible med A/V-modtagere og –forstærkere med en effekt fra 10 til 150 watt pr. kanal, effekt fra 4 til 8 ohm

Acoustimass 10-system:

Række med kubehøjttalere og midterste fronthøjttaler: 1 kg for hver

Række med kubehøjttalere: 18,95 cm H x 8,32 cm B x 8,49 cm D (7,46" x 3,28" x 3,34") 

Centerfronthøjttaler: 8,70 cm H x 18,68 cm B x 8,27 cm D (3,43" x 7,35" x 3,26") 

Modul: 15,8 kg

41,4 cm H x 20,6 cm B x 64,3 cm D (16,3" x 8,1" x 25,3")

Acoustimass 6-system:
Kubehøjttaler: 0,45 kg pr. stk.

9,5 cm H x 8,3 cm B x 8,4 cm D (3,7" x 3,2" x 3,3") 

Modul: 12,2 kg

41,4 cm H x 20,6 cm B x 56,6 cm D (16,3" x 8,1" x 22,3")
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