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40 års klang från morgondagen
40 års teamwork
och Taunus

40 års innovativ
och förstklassig prestanda

40 års mångsidighet
och förändringar

Företaget Canton som grundades 1972 i Weil-

De höga krav som HIGH END SOCIETY-med-

Canton har en av de mest mångsidiga pro-

rod är fortfarande ett familjeföretag i ordets

lemmen ställer präglar företagets hela historia

kapitel i musikhistorien med sin

duktportföljerna på marknaden omfattande

sanna bemärkelse. Med stöd av ett runt 200

och har medfört otaliga testsegrar. Till de

klang - och påverkat utvecklingen

medarbetare stort team engagerar sig Günther

banbrytande utvecklingarna hör det första

genom innovativa teknologier,

Seitz tillsammans med sina söner och utveck-

subwoofer-satellit-systemet, den patenterade

lingschefen Frank Göbl för optimala klanglös-

Wave-upphängningen, det första harddome-

ningar i alla prisklasser.

diskantsystemet samt DC- och SC-teknologi-

>>>> I början var tonen. Och
idén om att förändra världen med
högtalare. I dag, 40 år senare, har
Canton ackompanjerat många

visionära produkter och kundnära
design. Utan detta inflytande
skulle världen av i dag låta betydligt annorlunda.

erna.

HiFi-högtalare för hemmabruk liksom hemmabiosystem, High-End- och arkitektur-högtalare. Aktuella exempel på morgondagens klang
är det trådlösa musiknätverket your_World,
teknologibärarna Reference och talrika andra
framtidsvisande klanglösningar.
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Vi arbetar med olika koncept för
höljet från flerskiktslaminat till
aluminiumkonstruktion för att realisera särskilt styva och klangneutrala
lösningar.
Vårt stora urval av flata
OnWall-högtalare för standalone-användning eller som
effekthögtalare i ett surroundsystem är unikt på marknaden.

Vi har skapat nya måttstockar på marknaden med
vår noggranna bearbetning
och den standardiserade
100-procentiga kvalitetskontrollen som gäller för varje
enskild högtalare.

Vi utnyttjar och utvecklar innovativa teknologier.
Ett exempel är vår patenterade Wave-upphängning som ger optimal klang i bas- och mellanregisterområdet i många av våra högtalare.

Perfekt klang är resultatet av
det harmoniska samspelet
mellan specialister

Vi optimerar redan befintliga
serier konsekvent genom
nyaste material och de kunskaper som vi har vunnit från
våra Reference-högtalare. Som
exempel kan nämnas att även
den nya Vento serien arbetar
med diskantelement i keramik.

Erfarenhet, engagemang och ambition är den
grundläggande drivkraften i vårt arbete. Är
någonting bra, gör vi det bättre. Har vi uppnått
det, optimerar vi det - från den första datorsimuleringen till den sista ytfinishen.

Perfekt klang och högsta
kvalitet hör ihop. Därför konstruerar och tillverkar vi våra
chassier själva. Det innebär
kvalitet som man både kan se
och höra.

Med hjälp av speciella simulerings- och analysprogram tar vi fram klanglösningar som optimeras i otaliga lyssningssessioner tills de ger det
önskade resultatet.

VENTO serien

Hög

kultur

Idéer skapar verklighet
Opera eller konsert, byggnads- eller konstverk: bakom varje
storartad prestation ligger alltid en stark idé. När den blir
verklighet börjar den genast att förändra världen. Den skapar
en egen, ny verklighet och blir till måttstock för allt som sedan
följer.

HiFi
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VENTO serien

HiFi

Fulländad harmoni,
perfekt uppträdande,
audiofil klang

Lack vitt ”high gloss”
Tygklädsel svart

Körsbärsfaner ”high gloss”
Tygklädsel svart

Tonkonstnärerna i Vento serien älskar storstilade uppträdanden. Naturtrogen och distorsionsfri återgivning - till och med vid högsta nivåer – är deras gebit.

Lack svart ”high gloss”
Tygklädsel svart

Höljets karaktäristiska och genomtänkta geometri, den massiva konstruktionen i flerskiktslaminat med minimal egenresonans och den nedåt mynnande basreflexöppningen
garanterar en säker plats på scenen.
Tekniskt utnyttjar de hela klaviaturen av innovativa teknologier som diskantelement i keramik liksom bas- och mellanregisterelement med aluminiummembran och Cantons patenterade Wave-upphängning.
Utseendemässigt imponerar högtalarna med ädla high-gloss-ytor, mycket omsorgsfull
bearbetning och eleganta detaljlösningar som den magnetiska fixeringen av tygklädseln.

Den unika bogformen är en klangavgörande faktor och basen för den lyckade
helhetsbilden.

Högtalarna har optimerats ytterligare genom
mycket fina teknologier som till exempel det
för första gången i Vento serien använda, extremt lätta diskantelementet i keramik vilket
gör att de alltid spelar första fiolen överallt.
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VENTO serien

HiFi

Företräden hos ”Hög kultur”:
u diskantsystem i keramik
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u höljen i flerskiktslaminat
u ytor i ”high gloss”
u tygklädsel med magnetfixering
u passande subwoofer: SUB 850 R
u passande högtalarfot: LS 850.2

Vento 810.2

Vento 858.2 Center

Vento 890.2 DC

Vento 880.2 DC

Vento 830.2

Vento 890.2 DC

Vento 880.2 DC

Vento 870.2 DC

Vento 830.2

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Kompakthögtalare

3-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, basreflexsystem

140/250 Watt

120/200 Watt

80/150 Watt

87,5 dB

88 dB

87 dB

23...40.000 Hz

23...40.000 Hz

27...40.000 Hz

19,5 x 99 x 28 cm

22 x 99 x 31,5 cm

22 x 36 x 31,5 cm

23 kg

23 kg

8,7 kg

Princip — 3-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 180/340 Watt
Känslighet — 88,5 dB
Frekvensåtergivning — 20...40.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 25 x 112 x 35,5 cm
Vikt — 28,6 kg
Extra tillbehör —

Vento 870.2 DC

LS 850.2

Vento 856.2 Center

Vento 820.2

Vento 820.2

Vento 858.2 Center

Vento 856.2 Center

Vento 810.2

Kompakthögtalare

Centerhögtalare

Centerhögtalare

OnWall högtalare

2½-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, sluten

120/200 Watt

85/140 Watt

80/150 Watt

87 dB

87,5 dB

86 dB

Frekvensåtergivning — 32...40.000 Hz

26…40.000 Hz

32...40.000 Hz

40…40.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 19,5 x 30 x 28 cm

60 x 20 x 36 cm

50 x 17 x 36,5 cm

22 x 36 x 11 cm

14,5 kg

10,5 kg

4,5 kg

LS 850.2

LS 850.2

Princip — 2-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 60/100 Watt
Känslighet — 85 dB

Vikt — 8,4 kg
Speciella egenskaper —
Extra tillbehör — LS 850.2

integrerad vägghållare
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CHRONO SLS serien

Konst

Objekt

Sanna, vackra, bra
Den som vill skapa konstnärliga ting måste bygga broar. Det
handlar om att definiera nya gränser för form och funktion och
att kreera en passande estetisk ram. Den som lyckas kan förbinda världar med varandra och nå fram till nya kuster.

HiFi
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CHRONO SLS serien

HiFi

Finkänslig uppenbarelse,
stark personlighet,
perfekt iscensättning

Lack vitt ”high gloss”
Tygklädsel svart

Lack svart ”high gloss”
Tygklädsel svart

När det första mötets glädje förvandlas till ihållande entusiasm har den nya Chrono SLS
serien nått sitt mål.
På vägen dit får den hjälp av bland annat det noggrant bearbetade höljet med akustiskt
optimerade bafflar. Dessa förbättrar inte bara spridningsegenskaperna utan får samtidigt
högtalarna att verka mycket slanka och eleganta.
Elementens lika finkänsliga som stilpräglande aluminiumringar som är harmoniskt inbäddade i de högglänsande höljena är perfekt anpassade till den övriga designen.
Tekniskt sett kommer högtalarna med keramik-diskantelement, Wave-upphängning och
den innovativa geometrin hos höljena nästan i klass med Vento serien. De vill nå högt upp
utan att förlora marken under fötterna.

Tack vare den speciella geometrin hos höljena
med integrerad sockel och downport basreflexöppning verkar högtalarna särskilt slanka utan
att klangvolymen får stryka på foten.

Diskret elegans med en
fläkt av extravagans: De
stilfulla aluminiumringarna
med diamond-cut understryker det höga anspråket
hos Chrono SLS serien.
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CHRONO SLS serien

HiFi

Suveräna stilelement hos våra konst objekt:
u diskantsystem i keramik
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u akustiskt optimerad front
u eleganta diamond-cut aluminiumringar
u höljen med ytor i ”high gloss”


u tygklädsel med magnetfixering
u passande högtalarfot LS 650

Chrono SLS 755

Chrono SLS 790 DC

Chrono SLS 780 DC

Chrono slS 790 DC

Chrono slS 780 DC

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Princip — 3-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 170/320 Watt
Känslighet — 88,3 dB

3-vägs, basreflexsystem
140/220 Watt
87,5 dB

Frekvensåtergivning — 20...40.000 Hz

25...40.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 21 x 105 x 31 cm

19 x 99 x 29 cm

Vikt — 22 kg

19 kg

SUB 800 R

Chrono SLS 720

Chrono SLS 720

Chrono SLS 755

SUB 800 R

Kompakthögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2½-vägs, basreflexsystem

Basreflexsystem (passiv drivrutin)

Princip — 2-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 60/100 Watt

85/140 Watt

Musikeffekt nominell/max
Känslighet — 85 dB
Frekvensåtergivning — 33...40.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 19,5 x 29 x 29,5 cm
Vikt — 6,7 kg

200/250 Watt
87,5 dB
32...40.000 Hz

25…200 Hz

45,5 x 19,5 x 31 cm

27,5 x 38,5 x 40 cm

10 kg

13,3 kg

Speciella egenskaper —
Extra tillbehör — LS 650

Radiofjärrkontroll
LS 650
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CHRONO CL serien

Ädel

trä

Naturlig adel förpliktar
Från stol till skåp, från dörr till golv: Trä är en naturprodukt och
ett inredningsmaterial som är mycket omtyckt i hus och lägenheter. Dess varma utstrålning och det angenäma utseendet gör
det lika unikt som högvärdigt.

HiFi

22 23

CHRONO CL serien

HiFi

Klassisk design,
fint uppträdande,
suverän klang

Körsbär guld
Tygklädsel svart

Mocka
Tygklädsel svart

I egenskap av den mest anspråksfulla representanten för Chrono familjen imponerar
CL serien med sina ädla höljen med ytor i äkta träfaner och de noggrant tillverkade alumi-

Svart
Tygklädsel svart

niumringarna.
Klangmässigt övertygar de bland annat tack vare högvärdiga diskantelement i aluminiummangan med transmission front-plate. Bas- och mellanregistersystemen med Cantons
patenterade Wave-upphängning ger maximal precision även vid extrem utböjning.
Ytterligare finesser som de exklusiva bi-wiring-terminalerna garanterar en känslig klangöverföring och den speciella sockelkonstruktionen ger en exakt frikoppling av högtalarna
från underlaget.
Ädla ytor i äkta träfaner och fina detaljer
som de filigrant bearbetade aluminiumringarna karaktäriserar
de eleganta högtalarna
i Chrono CL serien.

Elegans innebär att väcka intryck med detaljer.
Chrono CL serien behärskar denna konst förträffligt och skapar målinriktade accenter.
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CHRONO CL serien

HiFi

Glänsande egenskaper hos ”Ädel trä”:
u aluminium-mangan diskantsystem
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u eleganta diamond-cut aluminiumringar
u höljen med ytor i äkta träfaner
u tygklädsel med magnetfixering
u passande högtalarfot: LS 650

Chrono CL 555.2 Center

Chrono CL 590.2 DC

Chrono CL 580.2 DC

Chrono Cl 590.2 DC

Chrono CL 580.2 DC

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Princip — 3-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 160/320 Watt
Känslighet — 88,3 dB

3-vägs, basreflexsystem
130/200 Watt
87,5 dB

Frekvensåtergivning — 20...40.000 Hz

25...40.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 19 x 105 x 30 cm

17 x 99 x 29 cm

Vikt — 21 kg

17 kg

SUB 85

Chrono CL 520.2

Chrono CL 520.2

Chrono CL 555.2 Center

SUB 85

Kompakthögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2½-vägs, basreflexsystem

Basreflexsystem (passiv drivrutin)

Princip — 2-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 60/100 Watt

85/140 Watt

Musikeffekt nominell/max —
Känslighet — 85 dB
Frekvensåtergivning — 33...40.000 Hz

200/250 Watt
87,5 dB
32...40.000 Hz

25…200 Hz

45,5 x 17 x 31 cm

27,5 x 38,5 x 40 cm

Vikt — 5,7 kg

9,2 kg

12 kg

Extra tillbehör — LS 650

LS 650

Dimensioner B x H x D — 17 x 29 x 29,5 cm
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CHRONO SL serien

Levnads

konstnärer

Att veta, vad som räknas
Att ha smak innebär inte att man blir ensam och vägen är inget
mål. Den är däremot en utmärkt möjlighet att upptäcka sig
själv på nytt vid varje steg på livets vägar. Det som återstår är
en omisskännlig stil som är mer än summan av dess detaljer.

HiFi
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CHRONO SL serien

HiFi

Extrovert framträdande,
suveränt utseende,
stark klang

Lack vitt ”high gloss”
Tygklädsel svart

Lack svart ”high gloss”
Tygklädsel svart

Chrono SL serien står för stilfull lyx, enastående klang och en touch av det extravaganta.
Samtidigt uppfyller högtalarna alla önskemål beträffande utrustning och bearbetning.
Utrustningslistan är därför lång: Den sträcker sig från diamantsvarvade aluminiumapplikationer och diskantelement med aluminium-mangan-kalotter och en odelad transmission
front plate ända till bas- och mellanregistersystem med Cantons patenterade Wave-geometri.
Högtalarna har dessutom högvärdiga och kortslutningssäkra bi-wiring/bi-amping-terminaler liksom downport-basreflexöppningar för en optimal fördelning av de djupa frekvenserna i rummet.

Utan hörn och kanter: De ädla ytorna
lackeras och förseglas
samtidigt med hjälp
av en noggrann
flerskiktsmetod.

Den nya och både diskreta och eleganta magnetfixeringen av klädseln får högtalarna att
se ännu mer fulländade ut och understryker
Chrono SL seriens höga anspråk.
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CHRONO SL serien

HiFi

Starka argument för ”Levnads konstnärer”:
u aluminium-mangan diskantsystem
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u diamantsvarvade aluminiumapplikationer
u höljen med ytor i ”high gloss”
u tygklädsel med magnetfixering
u passande subwoofer: SUB 800 R, SUB 600
u passande högtalarfot: LS 650

Chrono SL 510.2

Chrono SL 555.2 Center

Chrono SL 595.2 DC

Chrono SL 590.2 DC

Chrono SL 580.2 DC

Chrono SL 570.2

Chrono sl 595.2 DC

Chrono sl 590.2 DC

Chrono SL 580.2 DC

Chrono SL 570.2

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Golvhögtalare

3-vägs, basreflexsystem

3-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, basreflexsystem

160/320 Watt

130/200 Watt

110/170 Watt

88,3 dB

87,5 dB

87,5 dB

20...40.000 Hz

25...40.000 Hz

25...40.000 Hz

19 x 105 x 30 cm

17 x 99 x 29 cm

17 x 95 x 29 cm

21 kg

17 kg

16,3 kg

Princip — 3-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 170/340 Watt
Känslighet — 88,5 dB
Frekvensåtergivning — 20...40.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 21,5 x 105 x 31 cm
Vikt — 25 kg

Chrono SL 530.2

Chrono SL 520.2

Chrono SL 530.2

Chrono SL 520.2

Chrono SL 555.2 Center

Chrono SL 510.2

Kompakthögtalare

Kompakthögtalare

Centerhögtalare

OnWall högtalare

2-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, sluten

60/100 Watt

85/140 Watt

60/100 Watt

85 dB

87,5 dB

85 dB

33...40.000 Hz

32...40.000 Hz

40…40.000 Hz

17 x 29 x 29,5 cm

45,5 x 17 x 31 cm

17 x 29,5 x 10 cm

5,7 kg

9,2 kg

3,8 kg

LS 650

LS 650

Princip — 2-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 70/130 Watt
Känslighet — 86,5 dB
Frekvensåtergivning — 33...40.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 19 x 36 x 28 cm
Vikt — 7,5 kg
Speciella egenskaper —
Extra tillbehör — LS 650

integrerad vägghållare
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CHRONO serien

Inne

publik

Alltid i bästa sällskap
Om ett glas är halvfullt eller halvtomt är frågan. Den andra
frågan är om det egentligen spelar någon roll när de riktiga
människorna står vid startlinjen och när det framför allt handlar
om en sak: att ha roligt tillsammans.

HiFi
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CHRONO serien

HiFi
Den fascinerande kombinationen av baffel i högglans, strukturerad dekor
och dominanta kromringar
ger Chrono serien ett
markant ansikte.

Offensivt yttre,
kraftfull teknik,
direkt klang

Vittdekor
Lack vitt ”high gloss”
Tygklädsel svart

Askdekor svart
Lack svart ”high gloss”
Tygklädsel svart

Den är kantig, den provocerar, den har ett högt igenkänningsvärde. Dess speciella charm ledsagas av ett kraftfullt framträdande som utnyttjar drivteknologin hos våra stora högtalare.
Samtidigt är högtalarna i Chrono serien klangmässigt sett uttalat varma och harmoniska tack
vare formoptimerade aluminium-mangan-diskantelement med transmission front plate och
bas- och mellanregisterelement med Cantons patenterade Wave-upphängning.
Den i denna klass ovanliga sockelkonstruktionen ger det nödvändiga akustiska avståndet från
golvet och understryker det självmedvetna anspråket att göra allt för den optimala klangen.

Återhållsamhet är inte dess starka sida: Chrono
serien visar vad den har och anger gärna klart
och tydligt takten.
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CHRONO serien

HiFi

Must-haves för ”Inne publik”:
u aluminium-mangan diskantsystem
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u diamantsvarvade aluminiumapplikationer
u massiv baffel i ”high gloss”
u passande högtalarfot: LS 600.2

Chrono 501.2

Chrono 505.2 Center

Chrono 509.2 DC

Chrono 508.2 DC

Chrono 507.2

Chrono 503.2

Chrono 509.2 DC

Chrono 508.2 DC

Chrono 507.2

Chrono 503.2

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Kompakthögtalare

3-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, basreflexsystem

130/200 Watt

110/170 Watt

70/130 Watt

Princip — 3-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 160/320 Watt

87,5 dB

87,5 dB

86,5 dB

Frekvensåtergivning — 20...40.000 Hz

Känslighet — 88,3 dB

25...40.000 Hz

25...40.000 Hz

33...40.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 19 x 105 x 30 cm

17 x 99 x 29 cm

17 x 95 x 29 cm

19 x 36 x 28 cm

17 kg

16,3 kg

7,5 kg

Rear-fix klädselhållare

Rear-fix klädselhållare

Vikt — 20,4 kg
Speciella egenskaper — Rear-fix klädselhållare
Extra tillbehör —

Chrono 502.2

SUB 80

Chrono 502.2

Chrono 505.2 Center

Chrono 501.2

SUB 80

Kompakthögtalare

Centerhögtalare

OnWall högtalare

Aktiv subwoofersystem

2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, sluten

Basreflexsystem (passiv drivrutin)

85/140 Watt

60/100 Watt

87,5 dB

85 dB

32...40.000 Hz

40...40.000 Hz

25...200 Hz

45,5 x 17 x 31 cm

17 x 29,5 x 10 cm

27,5 x 38,5 x 40 cm

9,2 kg

3,8 kg

12 kg

Princip — 2-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 60/100 Watt
Musikeffekt nominell/max —
Känslighet — 85 dB
Frekvensåtergivning — 33...40.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 17 x 29 x 29,5 cm
Vikt — 5,7 kg

LS 600.2

200/250 Watt

Speciella egenskaper —
Extra tillbehör — LS 600.2

integrerad vägghållare
LS 600.2

LS 600.2
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ERGO serien

Karaktärs

starka

Original sinsemellan
Världen blir snabbare och snabbare, tingen blir mer och mer utbytbara. Det känns därför bra att stöta på äkta original ibland.
Som rogivande ankare i livets bränningar är de balsam för de
stressade själarna. Lugnt leder de oss till våra rötter och låter
oss andas ut för ett kort ögonblick.

HiFi
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ERGO serien

HiFi

Tidlös design,
aktuella teknologier,
ärlig HiFi-känsla
Den som söker HiFi-känsla utan krusiduller kan inte undvika Ergo serien. Som urberg
och äldsta serie från Canton har den gång på gång optimerats under årens lopp

Askfaner vitt
Metallgaller vitt

Körsbärsfaner
Metallgaller svart

Modellerna i Ergo
serien är stolta över sitt
förflutna: konstruerade
som klassiska HiFihögtalare och trogna
sitt koncept även i den
7:e generationen.

Wengefaner
Metallgaller titan

och försetts med den senaste tekniken. Dess karaktär har dock aldrig förändrats.
Utseendemässigt ger den sig tillkänna i högvärdig faner av äkta trä, höljenas Ergo-typiska,
runda hörn samt den klassiska chassiplaceringen: diskant- och mellanregistersystem upptill,
nedtill en mäktig bas med basreflexrör som mynnar ut på framsidan.
Askfaner svart
Metallgaller titan

Högtalarna i Ergo serien har en bred baffel och är utrustade med teknikens senaste rön som
till exempel baselement med Cantons patenterade Wave-upphängning för maximalt slag.

Den extremt kraftiga baspotentialen demonstrerar äkta styrka och kommer från det för
närvarande största baschassit i sortimentet.

42 43

ERGO serien

HiFi

Bestående värden hos ”Karaktärs starka”:
u aluminium-mangan diskantsystem
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u höljen med ytor i äkta träfaner
u metallgaller över fronten, borttagbart
u passande högtalarfot: LS 650

Ergo 610

Ergo 655 Center

Ergo 670 DC

Ergo 690 DC

Ergo 690 DC

Ergo 670 DC

Ergo 620

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Kompakthögtalare

2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, basreflexsystem

110/170 Watt

70/130 Watt

87,5 dB

86,5 dB

25...40.000 Hz

33...40.000 Hz

21,5 x 95 x 28,5 cm

20,5 x 34 x 27,5 cm

17,3 kg

7,5 kg

Princip — 3-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 170/320 Watt
Känslighet — 88,3 dB
Frekvensåtergivning — 20...40.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 23 x 105 x 30,5 cm
Vikt — 23,5 kg
Extra tillbehör —

Ergo 620

LS 650

SUB 650

Ergo 655 Center

Ergo 610

SUB 650

Centerhögtalare

OnWall högtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

Basreflexsystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 110/160 Watt

60/100 Watt

Musikeffekt nominell/max —
Känslighet — 87,9 dB
Frekvensåtergivning — 26...40.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 53 x 20,5 x 28,5 cm
Vikt — 10,5 kg
Speciella egenskaper —
Extra tillbehör — LS 650

200/350 Watt
86 dB
40...40.000 Hz

20...200 Hz

20,5 x 34 x 9,5 cm

36 x 48 x 50 cm

4 kg

23,5 kg

integrerad vägghållare
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GLE serien

Stjärn

Skott

Alltid i rörelse
Stillestånd innebär ett steg tillbaka. Bara den som är i rörelse
utvecklar sig vidare. Särskilt när man befinner sig på väg framåt
gäller det att hålla kursen och sikta in sig på framtiden. Det är
ett sätt att nå fram till sitt mål utan några omvägar.

HiFi
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GLE serien

HiFi

Dynamisk karaktär,
framåtsträvande teknologier,
imponerande verkan

Vittdekor
Lack vitt
Tygklädsel svart

Silverdekor
Lack silver
Tygklädsel svart

Den nya GLE serien har genomgått en komplett omarbetning men håller den vana kursen.
Som en av Europas mest sålda högtalarserier når den nu fram till nästa perfektionsnivå.
Det som gör detta möjligt är bland annat ett nytt delningsfilter som är harmoniskt anpassat
till basreflexöppningen som mynnar bakåt.

Även färgmässigt sätter
GLE serien som vanligt
accenter med sin bi-colordesign. Till exempel med
den nya trendkombinationen valnöt/svart.

Valnötsträdekor
Lack svart
Tygklädsel svart

Prestandastarka baselement och alerta mellanregisterelement med aluminiummembran
garanterar maximalt slag, kraftigt ljudtryck och den harmoniska klangbild som är typisk för
GLE. De exakt arbetande soft-dome-kalotterna med spolhållare i aluminium är inbäddade i

Mockadekor
Lack vitt
Tygklädsel vitt

transmission front plates.
Utvändigt överraskar den nya GLE serien med en akustiskt neutral tygklädsel och en visuellt smal baffel.
Askdekor svart
Lack svart
Tygklädsel svart

Baffeln hos de nya GLE serien högtalarna
är integrerad i höljet på ett sådant sätt att
högtalarna verkar väsentligt smalare och
elegantare fastän de har blivit betydligt
massivare.
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GLE serien

HiFi

Klara kännetecken för "Uppåt strävare“:
u "soft dome" diskantsystem
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u högtalarkorgar i polykarbonat
u högkvalitativ tygklädsel, borttagbar
u passande högtalarfot: LS 600.2

GLE 416

GLE 456 Center

GLE 496

GLE 476

GLE 436

GLE 496

GLE 476

GLE 436

Golvhögtalare

Golvhögtalare

Kompakthögtalare

2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, basreflexsystem

110/170 Watt

90/140 Watt

Princip — 3-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 150/320 Watt

89,5 dB

89 dB

Frekvensåtergivning — 20…30.000 Hz

Känslighet — 90,5 dB

25…30.000 Hz

38…30.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 21 x 106 x 31 cm

19 x 96 x 29 cm

19 x 36 x 28 cm

14,9 kg

6,7 kg

Vikt — 19,2 kg
Speciella egenskaper — Rear-fix klädselhållare
Extra tillbehör —

Rear-fix klädselhållare

GLE 426

SUB 8.2

GLE 426

GLE 456 Center

GLE 416

SUB 8.2

Kompakthögtalare

Centerhögtalare

OnWall högtalare

Aktiv subwoofersystem

2½-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Basreflexsystem

80/140 Watt

60/100 Watt

89 dB

86 dB

30…30.000 Hz

45...30.000 Hz

25…200 Hz

45,5 x 17 x 31 cm

17 x 29,5 x 10 cm

27,5 x 38,5 x 40 cm

7 kg

3 kg

11,8 kg

Princip — 2-vägs, basreflexsystem
Effekttålighet nominell/max — 70/130 Watt
Musikeffekt nominell/max
Känslighet — 86,5 dB
Frekvensåtergivning — 42…30.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 17 x 29,5 x 27 cm
Vikt — 4,6 kg

LS 600.2

200/250 Watt

Speciella egenskaper —
Extra tillbehör — LS 600.2

integrerad vägghållare
LS 600.2
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CD serien

Hög

stämda

Att vara överraskande djupsinnig
Den som fokuserar på yttre egenskaper borde även ge de inre
värdena en chans. Ibland finns mer inuti än man tror vid första
ögonkastet. Omvänt är det likadant: Det finns ingen anledning
till varför inre värden inte också kan vara attraktivt förpackade.

HiFi

52 53

CD serien

HiFi

Slank linje,
mångsidigt formspråk,
fullt klangspektrum

Lack vitt ”high gloss”
Metallgaller vitt

Lack silver ”high gloss”
Metallgaller silver

Lika slanka och eleganta som de ser ut, lika fulländad och kraftfull är deras klangmässiga
prestanda. Högtalarna i CD serien överraskar med kraft och briljans - från den första basto-

Lack svart ”high gloss”
Metallgaller svart

nen till de högsta diskanttonerna.
Seriens tekniska hemlighet och dess klangmässiga finess är den förbättrade geometrin
hos höljena med baselement placerade ovanför varandra – beroende på modell även med
Cantons patenterade Wave-upphängning.
Aluminium silver anodiserad
Metallgaller silver

De olika färgerna och formerna harmonierar perfekt med en ung, modern och elegant
inredningsstil.

Allt för den slanka linjen: I stället för ett
stort baselement ger fyra woofrar placerade
ovanför varandra ett solitt och överraskande
basfundament.

CD serien har höljen med
fyra olika former och fyra
ytor och är därför mycket
mångsidig och utgör en
attraktiv klanglösning för alla
inredningsmiljöer.
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CD serien

HiFi

Äkta höjdpunkter hos ”Hög stämda”:
u konsystem med aluminiummembran
u ytor i ”high gloss” och borstad aluminium
u elegant pelarform
u metallgaller över fronten
u passande högtalarfot: LS 250

Hölje:

aluminium

CD 310

CD 350

CD 250.2

CD 390

SUB 10.2

CD 290.2

CD 390

CD 350

CD 310

SUB 10.2

Golvhögtalare

Centerhögtalare

OnWall högtalare

Aktiv subwoofersystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Basreflexsystem

110/170 Watt

60/120 Watt

87,5 dB

87 dB

33…30.000 Hz

45…30.000 Hz

22...200 Hz

43 x 13,5 x 8 cm

13,5 x 25 x 8 cm

32 x 43,5 x 43,5 cm

3 kg

2,1 kg

15,9 kg

Väggfäste

Väggfäste

Effekttålighet nominell/max — 110/170 Watt
Musikeffekt nominell/max —
Känslighet — 87,5 dB
Frekvensåtergivning — 30...30.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 13,5 x 105 x 14 cm
Vikt — 9,3 kg
Speciella egenskaper —

SUB 600

CD 290.2

CD 250.2

CD 220.2

SUB 600

Golvhögtalare

Centerhögtalare

OnWall högtalare

Aktiv subwoofersystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, sluten

2-vägs, sluten

sluten

70/130 Watt

50/120 Watt

87 dB

86,5 dB

Frekvensåtergivning — 40...30.000 Hz

45...30.000 Hz

45...30.000 Hz

30…200 Hz

Dimensioner B x H x D — 14 x 105 x 10 cm

43 x 14 x 10 cm

14 x 21,5 x 10 cm

27 x 33,5 x 29 cm

3,5 kg

2 kg

9 kg

Magnetisk avskärmning

Magnetisk avskärmning

LS 250

LS 250

Effekttålighet nominell/max — 90/150 Watt
100/200 Watt

CD 220.2

Musikeffekt nominell/max —
Känslighet — 87,5 dB

Vikt — 9,3 kg
Speciella egenskaper — Magnetisk avskärmning
Extra tillbehör —

200/250 Watt
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CD serien

HiFi

Äkta höjdpunkter hos ”Hög stämda”:
u konsystem med aluminiummembran
u ytor i ”high gloss” och borstad aluminium
u elegant pelarform
u metallgaller över fronten
u passande högtalarfot: LS 90.2

Hölje:

Hölje:

aluminium

aluminium

CD 150

CD 1050

CD 1090

CD 1020

SUB 600

CD 190

CD 1090

CD 1050

CD 1020

SUB 600

Golvhögtalare

Centerhögtalare

Minihögtalare

Aktiv subwoofersystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem

2½-vägs, sluten

2-vägs, sluten

sluten

60/110 Watt

45/100 Watt

86,5 dB

85 dB

50...25.000 Hz

60...25.000 Hz

30…200 Hz

43 x 9 x 9 cm

9 x 14 x 9 cm

27 x 33,5 x 29 cm

3,4 kg

1,3 kg

9 kg

Effekttålighet nominell/max — 80/140 Watt
Musikeffekt nominell/max —
Känslighet — 86,5 dB
Frekvensåtergivning — 45...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 103 x 9 cm
Vikt — 8,7 kg
Extra tillbehör —

CD 150

CD 120

SUB 6.2

Golvhögtalare

Centerhögtalare

Minihögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Basreflexsystem

50/100 Watt

45/100 Watt

86,5 dB

85 dB

60...25.000 Hz

80...25.000 Hz

30...200 Hz

36 x 9 x 10 cm

9 x 14 x 10 cm

25 x 35,5 x 37 cm

1,7 kg

0,8 kg

9,2 kg

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem
Musikeffekt nominell/max —
Känslighet — 86,5 dB
Frekvensåtergivning — 50...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 100 x 10 cm
Vikt — 4,7 kg
Extra tillbehör —

SUB 6.2

CD 190

Effekttålighet nominell/max — 70/120 Watt
200/250 Watt

LS 90.2

CD 120

60/120 Watt

LS 90.2
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Home Cinema

Varje

mellanton

skärper

sinnena
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Teknologi

Home Cinema
5.1 Movie

2.1 Digital Movie

Vi erbjuder ett fylligt urval av optimalt till varandra anpassade moviepaket för en perfekt 5.1 hemmabionjutning. Paketen har vardera två
front- och rearhögtalare, en centerhögtalare och en prestandastark
aktiv-subwoofer. Det är dessutom
möjligt att sammanställa ett individuellt hemmabiosystem med högtalarna
i våra HiFi-serier.

Våra 2.1 virtual surround-system är
alltid den idealiska hemmabiolösningen när de rumsliga förhållandena
är begränsade, anslutningsarbetet
ska minimeras eller när ett kompakt
alternativ till HiFi-systemet önskas.
Tack vare den intelligenta digitala
movie-tekniken och högvärdiga högtalarkomponenter ger de samma imponerande klangupplevelse som klassiska
5.1-hemmabiosystem, men ur bara ett
hölje.

Stora känslor behöver ett
solitt klangfundament

De säkrar basfundamentet
och svarar för de emotionella
elementen: Subwoofrarna i ett
hemmabiosystem har en integrerad anslutningsterminal och
styrenhet och står för mer än
djupa toner.
Specialister sinsemellan: Till vänster vårt utvecklingsteam som
dag för dag bemödar sig om att
realisera den bästa klangen för
uppställda krav. Till höger ett
slutsteg vid kvalitetskontrollen.
Inbyggt i en aktiv-subwoofer
övertar det soundstyrningen
och ger baschassit kraft.
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MOVIE system

Film

stjärnor

Stor klang för stor bio
En film är bara så bra som sin rollbesättning. I centrum står
huvudskådespelarna som förmedlar storyn på ett övertygande
sätt och högkaratiga stjärnor i birollerna som spelar utan att
överdriva. Special guests avrundar ensemblen och ger den det
nödvändiga djupet.

Home Cinema
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MOVIE system

Home Cinema

Kompakt konstruerade,
optimalt anpassade,
enkla att installera
Den som älskar film är även noga med klangen hos hemmabion. Våra movie-system har
den passande lösningen för varje smak och varje budget och ser till att filmerna blir en
upplevelse och hemmabiokvällarna riktiga events.
Systemen som är utrustade med genomtänkta teknologier från HiFi-området är ytterst

Lack silver
Metallgaller silver

Lack svart
Metallgaller svart

5.1-Movie-paketen
består av sex
komponenter: två
fronthögtalare, en
centerhögtalare, två
rearhögtalare för surround-effekter samt
en prestandastark
aktiv subwoofer.

Vitt ”high gloss finish”
Metallgaller vitt

kompakta och absolut vardagsrumsdugliga. Systemen finns i många olika material-, höljesoch ytvarianter.
Silver ”high gloss finish”
Metallgaller silver

Alla har prestandastarka aktiv-subwoofrar som låter sig anpassas exakt till rummets förhållanden och generöst dimensionerade centerhögtalare som väsentliga informationskällor.
De kompakta front- och effekthögtalarna levereras med vägghållare.

Svart ”high gloss finish”
Metallgaller svart

Aluminium silver anodiserad
Metallgaller silver

Centerhögtalare med stora dimensioner överför upp till 70 % av musik- och filminformationen. Deras breda spridningsvinkel säkrar
en optimal klangupplevelse på alla platser.
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MOVIE system

Home Cinema

Perfekt rollbesättning för ”Film stjärnor”:
u aluminium-mangan diskantsystem
u bas- och mellanregistersystem med Wave-teknologi
u metallgaller över fronten
u ytor i ”high gloss”
u vägghållare för center- och surround-högtalare

Yta:

Yta:

high gloss

high gloss

Movie 3050

Movie 3005

Movie 3050

Movie 3005

Fronthögtalare

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, sluten

2½-vägs, sluten

sluten

120 Watt

170 Watt

87 dB

87,5 dB

45…30.000 Hz

33…30.000 Hz

30…200 Hz

13,5 x 25 x 8 cm

43 x 13,5 x 8 cm

27 x 33,5 x 29 cm

2,1 kg

3 kg

9 kg

Väggfäste

Väggfäste

Effekttålighet max — 170 Watt
Musikeffekt max —
Känslighet — 87,5 dB
Frekvensåtergivning — 30...30.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 13,5 x 105 x 14 cm
Vikt — 9,3 kg
Speciella egenskaper —

Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten
Effekttålighet max — 120 Watt

200/250 Watt

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2½-vägs, sluten

sluten

120 Watt

170 Watt

87 dB

87,5 dB

45…30.000 Hz

33…30.000 Hz

30…200 Hz

13,5 x 25 x 8 cm

43 x 13,5 x 8 cm

27 x 33,5 x 29 cm

2,1 kg

3 kg

9 kg

Väggfäste

Väggfäste

Musikeffekt max —
Känslighet — 87 dB
Frekvensåtergivning — 45…30.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 13,5 x 25 x 8 cm
Vikt — 2,1 kg
Speciella egenskaper — Väggfäste

200/250 Watt
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MOVIE system

Home Cinema

Perfekt rollbesättning för ”Film stjärnor”:
u diskantsystem i aluminium
u metallgaller över fronten
u monocoque hölje i aluminium
u ytor i ”high gloss” eller borstad aluminium
u vägghållare för center- och surround-högtalare
u passande högtalarfot: LS 250

Hölje:

Hölje:

aluminium

aluminium

Movie 2050

Movie 2005

Movie 2050

Movie 2005

Fronthögtalare

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

sluten

120 Watt

130 Watt

86,5 dB

87 dB

Frekvensåtergivning — 40...30.000 Hz

45…30.000 Hz

45…30.000 Hz

30…200 Hz

Dimensioner B x H x D — 14 x 105 x 10 cm

14 x 22 x 10 cm

43 x 14 x 10 cm

27 x 33,5 x 29 cm

2 kg

3,5 kg

9 kg

Effekttålighet max — 150 Watt
Musikeffekt max —
Känslighet — 87,5 dB

Vikt — 9,3 kg
Extra tillbehör —

Effekttålighet max — 100 Watt
200/250 Watt

LS 250

Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2½-vägs, sluten

sluten

100 Watt

130 Watt

86,5 dB

87 dB

45...30.000 Hz

45...30.000 Hz

30…200 Hz

14 x 22 x 10 cm

43 x 14 x 10 cm

27 x 33,5 x 29 cm

2 kg

3,5 kg

9 kg

Musikeffekt max —
Känslighet — 86,5 dB
Frekvensåtergivning — 45...30.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 14 x 22 x 10 cm
Vikt — 2 kg
Extra tillbehör — LS 250

200/250 Watt

LS 250
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MOVIE system

Home Cinema

Perfekt rollbesättning för ”Film stjärnor”:
u diskantsystem i aluminium
u metallgaller över fronten
u monocoque hölje i aluminium
u ytor i ”high gloss” eller borstad aluminium
u vägghållare för center- och surround-högtalare
u passande högtalarfot: LS 90.2

Hölje:

Hölje:

aluminium

aluminium

Movie 1550

Movie 1505

Movie 1550

Movie 1505

Fronthögtalare

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, sluten

2½-vägs, sluten

sluten

100 Watt

110 Watt

85 dB

86,5 dB

60...25.000 Hz

50...25.000 Hz

30…200 Hz

9 x 14 x 9 cm

43 x 9 x 9 cm

27 x 33,5 x 29 cm

1,0 kg

3,4 kg

9 kg

Effekttålighet max — 140 Watt
Musikeffekt max —
Känslighet — 86,5 dB
Frekvensåtergivning — 45...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 103 x 9 cm
Vikt — 8,7 kg
Extra tillbehör —

Effekttålighet max — 100 Watt
200/250 Watt

LS 90.2

Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2½-vägs, sluten

sluten

100 Watt

110 Watt

85 dB

86,5 dB

60...25.000 Hz

50...25.000 Hz

30…200 Hz

9 x 14 x 9 cm

43 x 9 x 9 cm

27 x 33,5 x 29 cm

1,0 kg

3,4 kg

9 kg

Musikeffekt max —
Känslighet — 85 dB
Frekvensåtergivning — 60...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 14 x 9 cm
Vikt — 1,0 kg
Extra tillbehör — LS 90.2

200/250 Watt

LS 90.2
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MOVIE system

Home Cinema

Perfekt rollbesättning för ”Film stjärnor”:
u diskantsystem i aluminium
u metallgaller över fronten
u monocoque hölje i aluminium
u ytor i ”high gloss” eller borstad aluminium
u vägghållare för center- och surround-högtalare
u passande högtalarfot: LS 90.2

Hölje:

Hölje:

aluminium

aluminium

Movie 1005

Movie 1050

Movie 1050

Movie 1005

Fronthögtalare

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

Princip — 2½-vägs, basreflexsystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Bandpasssystem

100 Watt

100 Watt

85 dB

86 dB

80...25.000 Hz

80...25.000 Hz

30...140 Hz

9 x 13,5 x 10 cm

22 x 9 x 10 cm

24 x 41 x 42 cm

1 kg

1,7 kg

13,5 kg

Effekttålighet max — 120 Watt
Musikeffekt max —
Känslighet — 86,5 dB
Frekvensåtergivning — 50...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 103 x 10 cm
Vikt — 8,6 kg
Extra tillbehör —

Effekttålighet max — 100 Watt
120 Watt

LS 90.2

Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Bandpasssystem

100 Watt

100 Watt

85 dB

87 dB

80...25.000 Hz

80...25.000 Hz

30...140 Hz

9 x 13,5 x 10 cm

22 x 9 x 10 cm

24 x 41 x 42 cm

1,0 kg

1,7 kg

13,5 kg

Musikeffekt max —
Känslighet — 85 dB
Frekvensåtergivning — 80...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 13,5 x 10 cm
Vikt — 1,0 kg
Extra tillbehör — LS 90.2

120 Watt

LS 90.2
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MOVIE system

Home Cinema

Perfekt rollbesättning för ”Film stjärnor”:
u kompakt 5.1-komplettlösning
u vägghållare för center- och surround-högtalare
u passande högtalarfot: LS 90.2

Yta:

Yta:

high gloss

high gloss

Movie 160

Movie 130

Movie 160
Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten
Effekttålighet max — 120 Watt

Movie 130
Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Bandpasssystem

120 Watt

120 Watt

88 dB

88 dB

65...25.000 Hz

65...25.000 Hz

30...140 Hz

11 x 11 x 16 cm

29 x 11 x 11 cm

24 x 41 x 42 cm

1,2 kg

2,2 kg

13,5 kg

Musikeffekt max —
Känslighet — 88 dB
Frekvensåtergivning — 65...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 11 x 11 x 16 cm
Vikt — 1,2 kg
Extra tillbehör — LS 90.2

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Bandpasssystem

100 Watt

100 Watt

85 dB

87 dB

Frekvensåtergivning — 120...25.000 Hz

120...25.000 Hz

120...25.000 Hz

30...140 Hz

Dimensioner B x H x D — 9 x 11,5 x 10 cm

9 x 11,5 x 10 cm

19 x 9 x 10 cm

24 x 41 x 42 cm

0,8 kg

1,5 kg

13,5 kg

Effekttålighet max — 100 Watt
120 Watt

LS 90.2

Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten
Musikeffekt max —
Känslighet — 85 dB

Vikt — 0,8 kg
Extra tillbehör — LS 90.2

120 Watt

LS 90.2
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MOVIE system

Home Cinema

Perfekt rollbesättning för ”Film stjärnor”:
u kompakt 5.1-komplettlösning
u vägghållare för center- och surround-högtalare
u passande högtalarfot: LS 90.2

Yta:

high gloss

Movie 90

Movie 70

Movie 90
Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten
Effekttålighet max — 100 Watt

Movie 70
Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Bandpasssystem

100 Watt

100 Watt

85 dB

87 dB

120...25.000 Hz

120...25.000 Hz

38...140 Hz

9 x 9 x 10 cm

19 x 9 x 10 cm

23 x 36 x 42 cm

0,8 kg

1,5 kg

11,3 kg

Musikeffekt max —
Känslighet — 85 dB
Frekvensåtergivning — 120...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 9 x 10 cm
Vikt — 0,8 kg
Extra tillbehör — LS 90.2

Effekttålighet max — 100 Watt
100 Watt

LS 90.2

Fronthögtalare
Princip — 2-vägs, sluten

Bakhögtalare

Centerhögtalare

Aktiv subwoofersystem

2-vägs, sluten

2-vägs, sluten

Bandpasssystem

100 Watt

100 Watt

85 dB

87 dB

120...25.000 Hz

120...25.000 Hz

38...140 Hz

9 x 9 x 10 cm

19 x 9 x 10 cm

23 x 36 x 42 cm

0,8 kg

1,5 kg

11,3 kg

Musikeffekt max —
Känslighet — 85 dB
Frekvensåtergivning — 120...25.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 9 x 10 cm
Vikt — 0,8 kg
Extra tillbehör — LS 90.2

100 Watt

LS 90.2
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DIGITAL MOVIE

Huvudrolls

innehavare

Perfekt underhållning
På livets scen finns det många skådespelare. En del sjunger,
andra dansar och vissa är gudabenådade skådespelare. Behärskar någon flera saker samtidigt är han en underhållare, kan han
dem bra, betraktas han som multitalang. Då står han i centrum,
får applåder och alla vill gärna se och höra honom.

Home Cinema
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DIGITAL MOVIE

Home Cinema
DM 20

Mångsidigt användbara,
utseendemässigt diskreta,
klangmässigt närvarande

Lack svart ”high gloss”
Metallgaller svart

Lack svart ”high gloss”

DM 90.2

DM systemen är den snabbaste och kompaktaste vägen till anspråksfull hemmabioklang.
Förmågan att alstra ett fullvärdigt 5.1-surround-klangfält med bara en ljudkälla grundar

Sliplack vitt
Metallgaller vitt

sig på en intelligent bearbetad algoritm och högtalare med en spridningsförmåga som är
optimalt anpassad därefter.

DM 90.2

Tack vare utvalda teknologier och de beroende på modell integrerade extrakomponenterna
som tuner och förstärkare liksom mångsidiga digitala och analoga anslutningsmöjligheter
kan de dessutom ersätta klassiska musikanläggningar helt.
Tre olika konstruktionsformer och olika ytor garanterar en harmonisk integrering i varje
lägenhet och varje inredningsmiljö.

Subwoofern placeras diskret
i rummet, satelliterna får en
flexibel plats på vägg eller i
hylla. Liksom alla digitala hemmabiosystem lämpar sig även
det mycket kompakta och diskreta DM 20 systemet för både
film- och musikåtergivning.

Sliplack svart
Metallgaller svart

Lack svart ”high gloss”
Metallgaller svart

DM 8.2

Svartdekor
Metallgaller svart

De förbättrade, inlärningsbara och fritt programmerbara fjärrkontrollerna till DM 90.2
och DM 20-systemen är nu ännu enklare att
hantera.
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DIGITAL MOVIE

Home Cinema

Starka sidor hos ”Huvudrolls innehavare”:
u virtual surround-teknologi för fullvärdig 5.1-bioupplevelse
u kompakt konstruktionsform, minimalt anslutningsarbete
u DM 20 och DM 90.2 med inlärningsbar fjärrkontroll
u DM 20 och DM 90.2 med integrerad FM-tuner
u passande högtalarfot för DM 20: LS 90.2

DM 8.2

DM 20

DM 20

DM 90.2

DM 8.2

DM 90.2

Virtual surround-system med integrerad FM-tuner

Virtual surround-system

Virtual surround-system med integrerad FM-tuner

Satelliter

Surround Center

Surround Center

Aktiv subwoofer (integrerad)

3-vägs, basreflexsystem

Basreflexsystem

Princip — 2-vägs, sluten
Systemeffekt —
Frekvensåtergivning — 150...30.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 9 x 14 x 9 cm
Vikt — 1,0 kg
Ingångar —
Extra tillbehör — LS 90.2

Aktiv subwoofer
Downfire-system, slutet
350 Watt
27...150 Hz
33 x 24,5 x 35 cm
9,0 kg
4x digital/2x analog

Princip — 2-vägs, basreflexsystem
Systemeffekt — 100 Watt
Frekvensåtergivning — 40…22.000 Hz
Dimensioner B x H x D — 85 x 13 x 31,5 cm
Vikt — 12 kg
Ingångar — 3x analog

350 Watt
150...30.000 Hz
90 x 14,5 x 30 cm
17,5 kg
4x digital/2x analog

27...150 Hz
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SUB serien

Djup

gående

Känslosann och imponerande
Känslor behöver ett solitt fundament för att komma till sin rätt.
Den som vill utforska dem måste gå på djupet. Här kan man
känna varandets sonora brummande och existensens mäktiga
moment. Livet pulserar i underjorden och utvecklar där sin
enorma energi.

Home Cinema
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SUB serien

Home Cinema

Kompakt konstruktion,
ytterst kraftfulla,
mångsidigt användbara

Vittdekor, Lack vitt
Tygklädsel svart

Lack vitt ”high gloss”
Tygklädsel svart

Prestandastarka aktiv-subwoofrar är kraftpaketen i alla hemmabiosystem. De garanterar ett solitt basfundament och svarar därför för känslorna i filmens handling.

Silverdekor, Lack silver
Tygklädsel svart

Deras generöst dimensionerade svängningssystem kombinerat med Cantons patenterade Wave-upphängning och aluminiummembran sörjer för systemens exakta mekaniska prestationsförmåga. Den integrerade teknologin room-compensation möjliggör en
exakt anpassning till rummets akustik och personliga lyssningsvanor.
Körsbärsfaner
Tygklädsel svart

Förutom den extremt flata ASF 75 SC subwoofern som kan monteras på väggen är i
synnerhet High-End-modellerna SUB 800 R och SUB 850 R med fjärrkontroll särskilt
beaktansvärda.

Askdekor svart, Lack svart
Tygklädsel svart

Svartdekor, Lack svart
Tygklädsel svart

De kompakta
subwoofrarna i
cube-design har
prestandastarka slutsteg för ett gripande
basfundament.
Lack svart ”high gloss”
Tygklädsel svart

Alla subwoofrar från Canton arbetar enligt
basreflexprincipen, vissa modeller förädlas
med ett passivmembran i stället för ett
basreflexrör.
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SUB serien

Home Cinema

Goda grunder för ”Djup gående”:
u kompakt, tidlös ”cube”-design
u höljen med massiv konstruktion
u bassystem med lång slaglängd och Wave-teknologi
u aluminiummembran i dual-compoud-konstruktion
u slutsteg med high- och low-level-ingångar

SUB 650

SUB 800 R

SUB 850 R

SUB 850 R
Aktiv subwoofersystem
Princip — Basreflexsystem (passiv drivrutin)
Musikeffekt nominell/max — 500/750 Watt
Frekvensåtergivning — 18...200 Hz
Dimensioner B x H x D — 38 x 52 x 51 cm
Vikt — 32,5 kg
Speciella egenskaper — Radiofjärrkontroll

SUB 85

SUB 80

SUB 800 R

SUB 650

SUB 85

SUB 80

Aktiv subwoofersystem

Aktiv subwoofersystem

Aktiv subwoofersystem

Aktiv subwoofersystem

Basreflexsystem

Basreflexsystem (passiv drivrutin)

Basreflexsystem (passiv drivrutin)

200/300 Watt

200/250 Watt

200/250 Watt

20…200 Hz

25…200 Hz

25…200 Hz

36 x 48 x 50 cm

27,5 x 38,5 x 40 cm

27,5 x 38,5 x 40 cm

23,5 kg

12 kg

12 kg

Passivmembrane

Passivmembrane

Princip — Basreflexsystem (passiv drivrutin)
Musikeffekt nominell/max — 200/250 Watt
Frekvensåtergivning — 25…200 Hz
Dimensioner B x H x D — 27,5 x 38,5 x 40 cm
Vikt — 13,3 kg
Speciella egenskaper — Radiofjärrkontroll
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SUB serien

Home Cinema

Goda grunder för ”Djup gående”:
u kompakt, tidlös ”cube”-design
u höljen med massiv konstruktion
u bassystem med lång slaglängd och Wave-teknologi
u aluminiummembran i dual-compoud-konstruktion
u slutsteg med high- och low-level-ingångar

SUB 12.2

ASF 75 SC

SUB 8.2

SUB 600

ASF 75 SC

SUB 600

Aktiv subwoofersystem

Aktiv subwoofersystem

Princip — Downfire, basreflexsystem
Musikeffekt nominell/max — 60/120 Watt
Frekvensåtergivning — 33...200 Hz
Dimensioner B x H x D — 43 x 15,5 x 41 cm
Vikt — 9,2 kg
Speciella egenskaper — Väggfäste

SUB 10.2

sluten
200/250 Watt
30…200 Hz
27 x 33,5 x 29 cm
9 kg

SUB 6.2

SUB 12.2

SUB 10.2

SUB 8.2

SUB 6.2

Aktiv subwoofersystem

Aktiv subwoofersystem

Aktiv subwoofersystem

Aktiv subwoofersystem

Basreflexsystem

Basreflexsystem

Basreflexsystem

200/300 Watt

200/250 Watt

60/120 Watt

22…200 Hz

25…200 Hz

30…200 Hz

32 x 43,5 x 43,5 cm

27,5 x 38,5 x 40 cm

25 x 35,5 x 37 cm

15,9 kg

11,8 kg

9,2 kg

Princip — Basreflexsystem (passiv drivrutin)
Musikeffekt nominell/max — 200/350 Watt
Frekvensåtergivning — 20…200 Hz
Dimensioner B x H x D — 36 x 47,5 x 50 cm
Vikt — 23,6 kg
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Pro House

Det som hörs men
inte syns lockar ögat

Upptäck hela Pro House världen i vår
broschyr över arkitekturhögtalare eller på Internet under:
prohouse.canton.de

Klang för hus och trädgård
Söker du högtalare för speciella krav och anspråksfulla rumsliga förhållanden då har Pro
House familjen de passande svaren.
Arkitekturhögtalarna finns i ett stort urval och gör att du kan njuta av musik i och utanför
hela huset. De är utrustade med de modernaste HiFi-teknologierna och optimalt anpassade
till aktuella inredningstrender och smälter därför harmoniskt in i olika rumsmiljöer.
De diskreta inbyggnadslösningarna för vägg och tak, de lyhörda OnWall-högtalarna och
de robusta OutDoor-modellerna lämpar sig för bakgrundsmusik, hemmabio och klassisk
stereo-användning.
Produktprogrammet omfattar högtalare i serierna InWall, InCeiling, PLUS och PRO.
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INWALL

INCEILING

Pro House

Låt dina väggar klinga!

Njut av klangen från taket!

InWall-högtalarna har diskret förpackad högtalarteknik som ger ett enastående ljud

In Ceiling-högtalarna med galler som kan lackeras har tagits fram speciellt för inbygg-

och är idealiska för HiFi-användning. De kan dessutom användas som komplettering till

nad i tak. De ser eleganta ut, är enkla att montera och har ett enastående ljud. Tack

klassiska golvhögtalare eller kombineras till ett självständigt hemmabiosystem.

vare de goda spridningsegenskaperna är de idealiska när man vill skapa en harmonisk
ljudmatta i hela huset.

InWall 800 serien

InWall 400 serien

InCeiling 800 serien

InCeiling 400 serien

- bassystem med aluminiummembran
- högkvalitativa, svängbara
aluminium-mangan-diskantelement
- högtalarklädsel med magnetfixering
- 5 olika modeller

- bassystem med polypropenmembran
- svängbara diskantelement
- lackerbara högtalargaller
- 4 olika modeller

- bassystem med aluminiummembran
- högkvalitativa, svängbara
aluminium-mangan-diskantelement
- högtalarklädsel med magnetfixering
- 4 olika modeller

- bassystem med polypropenmembran
- svängbara diskantelement
- lackerbara högtalargaller
- 4 olika modeller
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Plus serien

Pro serien

Pro House

Använd högkvalitativa OnWall-högtalare!

Fullända ditt klangkoncept!

De ljudmässigt anspråksfulla HiFi-högtalarna i Plus serien visar sina starka sidor överallt

De universella högtalarna i Pro serien är fuktighetsskyddade och äkta överlevnadsexperter.

där andra högtalare stöter på sina gränser. Till exempel när det inte finns någon plats

De har tagits fram speciellt för robusta villkor och användning utomhus och har ett på lång

för klassiska golvhögtalare, när inbyggnad i vägg eller tak inte kommer i fråga eller när

sikt stabilt och slagtåligt hölje. De kombinerar en stabil konstruktion med en övertygande

det behövs en högkvalitativ aktiv högtalare.

ljudkvalitet.

Den specialframtagna Cantomount-hållaren möjliggör en
säker och flexibelt justerbar
montering av Plus högtalarna.

Tack vare den svängbara
hållaren kan högtalarna i
Pro serien riktas in exakt.

Plus serien

Pro serien

- Idealisk för väggmontering
- baselement med aluminiummembran och Wave-upphängning
- diskantelement med aluminiumkalott
- förberedd för Cantomount vägghållare (tillval)
- 3 olika modeller

- Idealisk för vägg- och takmontering
- säkerhetslina ingår i leveransen
- långtidsstabilt polykarbonathölje
- svängbar montering för flexibel inriktning
- fuktighetsskyddad, idealisk för terrass, trädgård och källare
- 3 olika modeller
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Flexidelity

Rytm är gränslös.
Överallt

Läs mer om de gränslösa
möjligheterna med Flexidelity på:
flexidelity.canton.de

Klanglösningar för iPod / iPhone-generationen
Flexidelity-produkterna är optimalt anpassade till kraven på en ung, modern livsstil. De
förenar de nyaste teknologierna och anslutningsmöjligheterna med de klassiska HiFifördelarna. Det gör att de skapar nya måttstockar på områdena funktionalitet, ljudkvalitet
och design.
Det trådlösa musiknätverket your_World består av olika sändare och mottagare. Systemet
kan kombineras flexibelt och utökas i oändlighet. Som fullvärdig klanglösning övertygar
det med mångsidiga användningsmöjligheter.
musicbox M är den perfekta allround-lösningen för anspråksfullt HiFi-ljud och effektfull
hemmabio-användning. Lika mångsidiga som anslutningsmöjligheterna är, lika högkvalitativa är utrustningskomponenterna. Den erbjuder därför maximalt ljud på en minimal yta.
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your_World

Flexidelity
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Det trådlösa musiknätverket
Det trådlösa nätverket your_World med högtalare, dockingstation och USB-adapter erbjuder
maximal flexibilitet och kan när som helst utökas. Systemet öppnar upp för en trådlös och på
marknaden unik värld i Cantons HiFi-kvalitet och förenar mycket enkelt handhavande med
maximala möjligheter.

your_Dock

your_Stick

Dockingstation för iPod och iPhone
- inklusive laddningsfunktion
- Line-In (3,5 mm uttag) för ytterligare ljudkällor
- Line-out (cinch) för anslutning till stereoanläggning
- extern multivoltage-nätenhet
- kan styras med your_Solo/your_Duo
infraröd fjärrkontroll*

USB-adapter för Mac och PC
- Plug och Play
- ingen installation av programvara
- Line-In (3,5 mm uttag) för ytterligare ljudkällor
som platt-TV, audiomottagare och CD-spelare

Sända
Ta emot

Översikt
- för iPod / iPhone, MAC och PC
- trådlös signalöverföring
- upp till 20 meters räckvidd
- enkel anslutning
- ingen installation av programvara
- gränslöst kombinerbart

- 3 kanaler för olika ljudkällor
- 3 ljudzoner för gruppering av flera mottagare
- multiroom, olika musik i varje rum
- partymode, samma musik i hela huset
- kan när som helst utökas

your_Solo

your_Duo

your_Sub

All-in-one aktiv högtalare
- stereoåtergivning
- 2x 50 Watt musikeffekt
- kompakt konstruktion,
minimalt platsbehov
- multivoltage-nätenhet
- inkl infraröd fjärrkontroll*
- färger: svart och vit

Aktiva stereohögtalare
- 2x 50 Watt musikeffekt
- basreflexsystem
- en extern multivoltage-nätenhet
vardera
- inkl infraröd fjärrkontroll*
- färger: svart och vit

Aktiv subwoofer
- 100 Watt musikeffekt
- downfire-system
- reglerbar delningsfrekvens
- reglerbar basnivå
- multivoltage-nätenhet
- kan styras med your_Solo/your_Duo
infraröd fjärrkontroll*
- färger: svart och vit
* styr även iPod/iPhone i your_Dock

musicbox M

Flexidelity

Den mångsidiga allround-talangen
musicbox M är en fullvärdig HiFi-anläggning och ett hemmabio-sound-system i ett. Den
imponerar med maximala anslutningsmöjligheter och enastående ljud. Den prestandatunga
musicbox M med 300 Watts digitalt slutsteg och högtalarsystem med aluminiummembran
levereras i svart eller vit "highgloss". Den har en upplyst touch-manöverpanel, bluetoothgränssnitt och infraröd fjärrkontroll.

Mångsidigt all-in-one ljudpaket

Integrerat hemmabiosystem

- iPod / iPhone dockingstation
- Bluetooth (APTX) t ex för iPad
- FM tuner med RDS
- cinch-ingång för anslutning
av CD-spelare
- Play Mode "Stereo" och "High-End Wide"

- Virtual Surround teknologi
- digital ingång (optisk), t ex TV
eller Blu-Ray-spelare
- subwoofer-utgång
- koaxialuppbyggnad för optimerade
spridningsegenskaper
- Play Mode "Virtual Surround"
Den upplysta
touch-manöverpanelen styr volym
och FM tuner samt
grundfunktionerna
hos iPod/iPhone.

Den infraröda fjärrkontrollen styr funktionerna
hos musicbox M.

Displayen som är
integrerad i fronten
visar bland annat
Play-Mode, källa,
tuner-frekvens och
ljudinställningar.

Analog- och digitalingång, subwoofer-utgång och
basreflexöppningen är integrerade i bakväggen.
Därbakom arbetar en högkvalitativ nätenhet med
ett digitalt slutsteg på 300 Watt.
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Reference

Bilder
Alla seriemotiv har fotograferats i storstadsområdet Frankfurt. Vi tackar staden Frankfurt samt alla locations för lämnade tillstånd och det smidiga samarbetet vid fotograferingen.

Sida 10/11 - VENTO,
Alte Oper, Frankfurt

Sida 16/17 - CHRONO SLS,
Holbeinsteg, Frankfurt

För alltid. Eller för evigt.
Reference serien står för finaste High-End-teknologier och handtillverkade högtalare med

Sida 22/23 - CHRONO CL,
Kontorsbyggnad, Frankfurt

mycket ädla ytor. De visar vad som är tekniskt möjligt och övertygar genom sin ljudstyrka och
perfektion.
Sida 28/29 - CHRONO SL,
MyZeil, Frankfurt

Mer information på reference.canton.de
Sida 34/35 - Chrono,
King Kamehameha Beach Club, Frankfurt

Sida 40/41 - Ergo,
Ostpark, Frankfurt

Sida 46/47 - GLE,
Flygplatsen, Frankfurt

Sida 52/53 - CD,
Maintower, Frankfurt

Eller beställ den

Sida 64/65 - Movie,
Kinopolis, Frankfurt

exklusiva Reference broschyren.
Sida 80/81 - DM,
Amfiteater, Hanau

Sida 86/87 - SUB,
Tunnelbanestationen Zoo, Frankfurt

