
SPOTTUNE 
OMNI

ERINOMAINEN 
ÄÄNENLAATU
Ympärisäteilevä, 
palkittu muotoilu.

NOPEA ASENNUS
Asennus virtakiskoon 
alle kahdessa 
minuutissa.

EDULLISEMPI
Jopa 50% vähemmän 
kaiuttimia verrattuna 
aikaisempaan 
asennustapaan.

Vihdoin varmasti 
toimiva langaton 
äänentoisto
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Äänentoiston merkitys on hämmästyttävän 
suuri. Hyvin toteutettuna se jättää asiakkaaseen 

vahvan muistijäljen ja parantaa myyntiä. Spottune 
-kaiuttimilla luot asiakkaillesi mieleenpainuvan 

äänielämyksen. 

Onko sinulla tarve erinomaisesti soivalle, 
helposti asennettavalle sekä kaiken lisäksi 

kustannustehokkaalle äänentoistojärjestelmälle?

Siinä tapauksessa Spottune Omni 
on oikea valinta.

Sulautuu 
ympäristöön

Nopea 
asennus 
valokiskoon

Palkittu 
muotoilu
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Huomaamaton kaiutin sulautuu tilaan kuin tilaan. Yksi kaiutin täyttää laaduk-
kaalla äänellä 70m² alueen. Kuva: Hotelli Kämp

TÄYTELÄINEN ÄÄNI KOKO TILAAN
Spottune Omni -kaiutin tuottaa laadukasta 
ääntä, joka täyttää tasaisesti suurenkin tilan.

HYVÄSTI HÄIRIÖILLE
Vakaa ja luotettava tiedonsiirto mahdollis-
taa häiriöttömän musiikin. Täysin immuuni 
WIFI-verkon hitaudelle.

ASENNUS ILMAN KAAPELOINTIA
Langattomuus mahdollistaa asennuksen 
yleensä ilman kaapelointia tai suuria muu-
tostöitä. Kaiuttimet tarvitsevat sähköä.

LANGATON KOKONAISUUS
Järjestelmä koostuu yhdestä tai useam-
masta Spottune Stream -lähettimestä sekä 
tarvittavasta määrästä Spottune Omni -kai-
uttimia joko Spottune Subwooferilla tai il-
man.

MONIPUOLISIN KETJUTASON RATKAISU
Kokonaisuutena markkinoiden monipuolisin rat-
kaisu ketjutason äänentoiston hallintaan. Juuri 
sitä varten kehitetty

HALLINTAA HELPOTTAVA 
PILVIPALVELU
Voit hallita kaikkien toimipisteiden äänijärjes-
telmiä Spottune Enterprise Cloud -pilvipalve-
lun kautta vaikka kaiutinkohtaisesti. Markki-
noiden ainoa näin monipuolinen ratkaisu

Puhdas koko tilan täyttävä ääni, 
nopea asennus sekä kustannuste-
hokkuus tekevät Spottune Omnista 
varteenotettavan vaihtoehdon eten-
kin myymälöiden, ravintoloiden ja 
hotellien äänentoistojärjestelmäksi.

TÄYDELLINEN 
JÄRJESTELMÄ 
SPOTTUNELLA
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HYÖDYT, JOITA ET MUILLA SAA



Spottunen oman suunnittelutyökalun 
avulla saadaan pohjakuvan ja kor-
keuden avulla optimoitua tarvittavien 
kaiuttimien määrä ja sijoittelu.

Suunnitteluohjelma mahdollistaa:
• Esivalmistelut toimipaikassa
• Nopean asennuksen paikan päällä

NOPEA JA KUSTANNUSTEHOKAS 
ASENNUS

HYVIN SUUNNITELTU ON 
PUOLIKSI ASENNETTU

SUUNNITTELU & 
ASENNUS

Äärimmäisen helppo asennus 
Spottunen oman selainpohjaisen 
suunnittelutyökalun ja plug & play 
-tyylisen asennuksen ansiosta.

Spottune -järjestelmä mahdollistaa no-
pean asennuksen – parhaimmillaan vain 
minuutti tai pari per Spottune -kaiutin. 
Asennuksen voi tehdä myös myymälän 
aukioloaikoina, sillä näin nopea asennus ei 
juuri asiakkaita häiritse. Asennus onnistuu 
ilman kaapelointia olemassa oleviin valo-
kiskoihin.
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SUUNNITTELU
Tilan pohjapiirroksen, tilan korkeu-
den, kaiuttimen asennuskorkeuden 
sekä virtakiskojen paikkojen mukaan 
suunnittelijamme optimoi Spottune 
-ohjelmistolla kaiuttimien määrän ja 
optimaaliset paikat hyvän äänenlaa-
dun saavuttamiseksi.

HANKIMME JA TOIMITAMME
LAITTEET
Kun kaiuttimien määrä on selvillä, 
toimitamme ne kohteeseen sovitus-
sa aikataulussa.

ASENTAMINEN
Asentaminen käy helposti, olemassa 
oleviin valokiskoihin. Jos esiasennus 
on tehty, niin asentaminen onnistuu 
vaikka sähköurakoitsijalta.

MIKSI VALITA IDEAFIX

YHTEISTYÖ MEIDÄN KANSSA

HUOLTO JA UUDELLEENSIJOITUS
Asennuksen jälkeen hoidamme 
huollon ja autamme muutoksissa.

Meillä on kokemusta Spottune-
toteutuksista, muun muassa 
Hotel Kämp, Ravintola Kappeli 
sekä Alepa -ketju.

Äänentoiston ammattilaisina olemme 
todenneet Spottunen olevan yksi par-
haista vaihtoehdoista markkinoilla.
Olemme mukana koko prosessin ajan. 
Aina suunnittelusta asennukseen ja 
huoltoon.

Tarjoamme rahoitusta 
hankintasi tueksi. Ota 
yhteyttä, niin kerromme 
lisää!

Oma maahantuonti ja 
hyvät suhteet Spottuneen 
takaa järkevät hinnat sekä 
loistavan teknisen tuen.

Ota yhteyttä ja toimita tilan 
pohjapiirros, niin jatkamme siitä. 
PDF riittää.

Oma maahantuontimme 
varmistaa kustannustehokkaan 
hintatason.

Kokeneet asentajamme hoitavat 
homman.

SPOTTUNE OMNI
IDEAFIXILTÄ
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HOTEL KÄMP,
HELSINKI

RAVINTOLA KAPPELI,
HELSINKI

TOTEUTUKSIA
Spottuneen luottavat jo monet 
hotellit, ravintolat ja myymälät. 

Yksi Suomen tasokkaimmista hotelleista vaatii tasokkaan 
äänentoiston. Siksi kohteeseen valittiin Spottune ja hal-
lintaan Spottune Cloud. Ideafix toteutti ratkaisun, jossa 
arkkitehdin määrittelemään sävyyn maalatut kaiuttimet 
sulautuvat luontevasti arvokkaaseen ympäristöön. 

Keskellä kauneinta Helsinkiä sijaitseva ravintola 
Kappeli luottaa äänentoistossaan Spottuneen. 
Historialliseen ja suojeltuun miljööseen asennetut 
kaiuttimet maalattiin arkkitehdin suunnitelman mu-
kaisella värillä.

Kattoon upotettu kaiutin.

Katosta roikkuva kaiutin.

Sulautuu arvokkaaseen 
ympäristöön. 

Laadukas ääni suureen 
tilaan yhdellä kaiuttimella.

Palkittu muotoilu.

Räätälöity kaiuttimen väri.
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HELPPO JA NOPEA ASENNUS
Omni-kaiutin voidaan asentaa valokiskoon, 
ripustamalla tai upottamalla.

KUSTANNUSTEHOKAS
Kaiuttimia tarvitaan jopa 50% vähemmän 
verrattuna markkinoilla oleviin vaihtoehtoi-
siin ratkaisuihin.

ETUA LANGATTOMUUDESTA
Langattomuus tuo monia etuja. Sen ansios-
ta saadaan minimoitua asennusaika koh-
teessa. Asennus aiheuttaa mahdollisimman 
vähän häiriötä liiketoiminnalle. Asennusai-
kaa voidaan lyhentää entisestään esiasen-
nuksella. Huomioi kuitenkin, että kaiuttimet 
tarvitsevat sähkön.

SPOTTUNE STREAM
Spottune-järjestelmän lähetin suoratois-
taa ääntä useista eri lähteistä ja lähettää 
sen liitetyille Spottune Omni -kaiuttimille. 
Jokainen Spottune -lähetin pystyy lähet-
tämään musiikkia kahden musiikkialueen 
kaiuttimiin digitaalisesti.

SPOTTUNE SUBWOOFER
Langaton subwoofer on viritetty soimaan 
parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä 
Spottune Omni -kaiuttimien kanssa. Myös 
sen saat käyttökuntoon minuuteissa. 
Suomalainen koivuvanerilaatikko 10” 
elementillä tukevoittaa soundia alemmilla 
taajuuksilla.
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Vihdoinkin kaiutinjärjestelmä, jossa on tasapainoinen 
äänimaisema, ainutlaatuinen ääni, erinomainen käyttö-
mukavuus ja ehkä myös paras kuuntelukokemus.
Siinä missä perinteiset kaiuttimet tuottavat ääntä ai-
noastaan eteen, leviää Spottunen ääni tasaisesti ym-
päri tilaa äänenlaadun kärsimättä lainkaan. Tällä tavoin 
saman tilan äänentoistoon riittää jopa 50% vähemmän 
kaiuttimia. 
Spottune Omni -kaiuttimia voidaan käyttää vain yhdes-
sä Spottune Stream -lähettimen kanssa. Lähettimiä voi 
olla useampia ja yhdellä Spottune Streamillä voi ohjata 
kahta äänialuetta.

JÄRJESTELMÄÄN KUULUU:
• Spottune Stream-lähetin
• Spottune Omni-kaiutin
• Spottune Subwoofer

TASAINEN 
ÄÄNIKOKEMUS 
KOKO TILASSA

valokisko-asennus
Ripustus

Upotus



SPOTTUNE OMNI TRACK

TEKNISET TIEDOT

SPOTTUNE OMNI CORD

SPOTTUNE OMNI RECESSED

Mitat
Halkaisija: 115 mm 
Korkeus: 200 mm
Paino: 1,5 kg

Mitat
Halkaisija: 115 mm 
Korkeus: 200 mm
Paino: 1,5 kg

Mitat
Halkaisija: 115 mm 
Korkeus: 200 mm
Paino: 1,5 kg

Asennusreiän halkaisija: 155 – 160 mm
Upotussyvyys : MID: 100 mm
Upotussyvyys: LOW: 45 mm

Asennus tapahtuu 3-vaihekiskoon, joten Omni Track  tarjoaa aidon Plug & 
Play -kokemuksen. Asennus vie ainoastaan pari minuuttia. 

Asennus myös johtoratkaisulla korkeisiin kattoihin. Kaiutin voidaan ripustaa 
katosta haluttuun korkeuteen kuten normaali riippuvalaisin. Määritä ripustus-
matka tilauksen yhteydessä.

Alakattoihin, joihin kaiuttimen upottamiselle on tilaa.
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Langattomuuden ominaisuudet
• Audio-BroadCasting-Digital –teknologia
• RF-Band 1,8 – 1,9 GHz
• Kantama 50 - 100m (ympäristöstä riippuen)
Virtajohdon pituus 
5 m, muut mitat erikseen tilattavissa.

Langattomuuden ominaisuudet
• Audio-BroadCasting-Digital –teknologia
• RF-Band 1,8 – 1,9 GHz
• Kantama 50 - 100m (ympäristöstä riippuen)

TEKNISET TIEDOT
Taajuus
Taajuusalue 50 -15000 Hz
Vahvistin
~50W digital class D -vahvistin, 
Max SPL 100dB
Valmiustilan teho
1,74W (rajoitettu 2,0 W)

TEKNISET TIEDOT
Taajuus
Taajuusalue 50 -15000 Hz
Vahvistin
~50 W digital class D -vahvistin,
max SPL 100 dB
Valmiustilan teho
1,74 W (rajoitettu 2,0 W)

Langattomuuden ominaisuudet
• Audio-BroadCasting-Digital –teknologia
• RF-Band 1,8 – 1,9 GHz
• Kantama 50 - 100m (ympäristöstä riippuen)

TEKNISET TIEDOT
Taajuus
Taajuusalue 50 -15 000 Hz
Vahvistin
~50W digital class D -vahvistin, 
 Max SPL 100dB
Valmiustilan teho
1,74W (rajoitettu 2,0 W)



SPOTTUNE SUBWOOFER

SPOTTUNE STREAM

Mitat
Korkeus: 200 mm
Leveys: 360 mm
Pituus: 540 mm
Paino: 12 Kg

Mitat
Korkeus: 45 mm
Leveys: 215 mm
Pituus: 168 mm
Paino: 0,6 Kg

Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Spottune Omni -kaiuttimen kanssa. Suljet-
tu refleksikotelo 10” elementillä.

Lähettää äänen AUX-, USB-, mikrofoni ja pilviohjatuista tuloista kahden 
äänialueen kaiuttimiin.
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Langattomuuden ominaisuudet
• Audio-BroadCasting-Digital –teknologia
• RF-Band 1,8 – 1,9 GHz
• Kantama 50 - 100 m (ympäristöstä riippuen)
Hallinta
Äänenvoimakkuus, valinta alue 1 & 2
Langaton tulo
AUX-tulo 3,5 mm liittimellä

Tulot
• Ethernet -portti striimauspalveluihin
• 3,5 jakki
• AUX-tulo (ulkoinen MIC / PA)
• USB 2.0 type A
• Enterprise Cloud controlled input
Teho (erillinen adapteri)
100 – 220V 50/60Hz, 5V DC 2A

TEKNISET TIEDOT
Taajuus
Taajuusalue 20-200Hz
Leikkaustaajuudet: 
60, 80, 100, 120, 160 and 200Hz
Vahvistin
~200 W digital class D -vahvistin, 
Max SPL 100dB
Valmiustilan teho
1,5 W (rajoitettu 2,0 W)

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Lähtö äänialueille 1 ja 2
Langattomuuden ominaisuudet
• Audio-Broadcasting-Digital 

–teknologia
• Taajuusalue 1,8 – 1,9 GHz
• Kantama 50-100 m (ympäristöstä 

riippuen)
• Mahdollisuus useamman Spottune 

Streamin ketjutukseen
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OTA YHTEYTTÄ

info@ideafix.fi

+358 20 754 5060

Tutustu kaikkiin palveluihimme:

www.ideafix.fi 
www.ideafixcinema.fi

Ideafix suunnittelee ja toteuttaa näyttäviä, toimivia ko-
konaisuuksia jotka hyödyntävät ääntä, valoa ja kuvaa 30 
vuoden kokemuksella. Valaistus, äänentoisto sekä erilai-
set näyttöpinnat ohjaimineen ovat vahvuutemme. Hyvin 
suunnitellut kokonaisuudet nostavat asiakaskokemukse-
si uudelle tasolle ja luo elämyksiä jotka jäävät asiakkaide-
si mieleen.

Erityisen innostuneita olemme toteuttaessamme kus-
tannustehokkaasti useiden toimipaikkojen asennukset 
ympäri Suomea ja tarpeen vaatiessa myös ulkomailla. 
Tarjoamme myös huolto- ja ylläpitosopimukset, sekä kou-
lutukset henkilökunnalle. Tarvittaessa järjestämme myös 
rahoituksen suunnitellulle kokonaisuudelle.


