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avhengighets- 
skapende lyd for musikk 

og film i ditt eget rom. 

Kvålsvoll Design Sound Solution 
Lydløsning samler det hele i en pakke 
med høyttalere, rom, elektronikk, 
kalibrering & oppsett. 

Hvis du vil ha Kvålsvoll Design lyden, 
kan du få et forslag til Lydløsning som 
gjenskaper denne opplevelsen i ditt 
rom. 
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designeren
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"å lage en lydopplevelse så engasjerende og 

spennende at den redefinerer lydgjengivelse for 
kommersielt tilgjengelige lydanlegg for hjemmebruk. 

Erfaring viser et stort, spesialbygd lydsystem satt opp i et 
dedikert rom kan gjenskape all realisme og klarhet og 
dynamikk som kjennetegner virkelige instrumenter og 
lydeffekter. 

Dette er en forskjell som både entusiaster og andre lyttere 
umiddelbart oppfatter - det låter realistisk og engasjerende. 

Men kan denne lyden gjenskapes med et mindre lydsystem 
som passer inn i et lite rom, uten å måtte utføre omfattende 
konstruksjonsarbeid for akustikken. 

Løsningen må kunne gjengi alt med beste lydkvalitet, eksakt 
og samtidig realistisk og underholdende, enten det er 
dubstep eller barokkensemble, musikk eller film. 

Kvålsvoll Design lyden er forskjellig fordi den er basert på 
nye og annerledes kriterier for lyd, og ny teknologi brukt i 
design av høyttalere og hvordan disse fungerer sammen 
med romakustikken. 

Akustikk, plassering og kalibrering har avgjørende 
betydning for lyden. Det er åpenbart at retningslinjer for 
både akustikk og kalibrering må inkluderes, hvis kunden 
skal kunne gjenskape lyden - det er ikke tilstrekkelig å bare 
tilby høyttalere." 

Øyvind Kvålsvoll, designer av Sound Solution - Lydløsningen
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pakken

skalert til dine behov, hele 

lydløsningen skreddersys for ditt rom 
og dine ønsker. 

Den nye generasjonen Kvålsvoll 
Design høyttalere er fundamentet i 
lydløsningen.

Akustikk og plassering vil ha 
avgjørende betydning for lyden. Der 
kompromisser må gjøres av praktiske 
og interiørmessige hensyn, sikrer 
anbefalinger for ditt rom at resultatet 
blir forutsigbart.  

Skikkelig kalibrering gjort med 
akustiske målinger får det beste ut av 
ditt lydsystem. Subwoofer-
kalibreringen med lydfeltkontroll er 
unik for Kvålsvoll Design. 
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Høyttalere Ny generasjon høyttalere fra Kvålsvoll Design. 

Elektronikk Hyllevare prosessorer og forsterkere og avspillingsenheter 
spesifisert av Kvålsvoll Design for å sikre tapsfri lydkvalitet og 
nødvendig funksjonalitet for kalibrering og justeringer. 

Romakustikk og plassering Anbefaling basert på rom og tiltenkt bruk. 

Kalibrering og oppsett Guide for kalibrering og oppsett. 

Et lite 2-kanals system kan bestå av 
2 F1 fronthøyttalere og 2 små S6-14 
Compact Horn subwoofere.

Et multikanal system for musikk og film med full 
kapasitet har fullt 7.1 høyttalerarrangement, og 
bassystem med typisk 2 eller flere T110 
Compact Horn subwoofere. 
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F1 front hovedhøyttaler 

kombinerer eksakt lyd og finesse 
med eksplosiv dynamikk. 

C1 senter er tilpasset 

lydkarakteren til F1, designet for 
plassering over eller under skjerm.

S1.2 surround med 

den unike lydspredningen.

S6-14 Compact Horn 

subwoofer er avhengighetsskapende 
bass i veldig liten innpakning. 

T110 Compact Horn subwoofer 

for fullfrekvent bass ved realistiske 
lydnivåer. Stabling av multiple enheter gir 
kapasitet nok til å tilfredsstille alle krav i 
små rom.
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System med full kapasitet

Typisk romstørrelse omfang 10m2 - 40m2

Avstand lytteposisjon til 
fronthøyttalere

1.8m – 4.0m

Lydkapasitet >120dB i lytteposisjon fra 16Hz og opp

Brukbart frekvensområde 14Hz – 20KHz

Frekvensrespons kalibrert 16Hz – 20KHz +-5dB fra referansekurven for alle seter 
innenfor +-40° dekning

Høyttalerkonfigurasjoner  

2.x (2-kanal stereo) 2x F1 front + subwoofersystem

5.x 2x F1 front + C1 senter + 2x S1.2 surround + subwoofersystem

7.x 2x F1 front + C1 senter + 4x S1.2 surround + 
subwoofersystem

Subwoofer konfigurasjoner

2x T110 front Lite rom med bassabsorpsjon i bakveggen

4x T110 hjørner Lite rom, lydfeltkontroll for bass mulig

4x T110 front Rom med bassabsorpsjon i bakveggen

6x T110 front og hjørner Lydfeltkontroll for bass mulig

2x S6-14 Redusert kapasitet egnet for akustisk musikk

4x S6-14 hjørner Redusert kapasitet egnet for akustisk musikk, lydfeltkontroll for bass 
mulig

Senter muligheter

C1 senter Anbefalt for mediarom med TV-skjerm

F1 som senter Anbefalt for kinoer med akustisk transparent skjerm

Fantom (ingen senter) Anbefalt der korrekt plassering av C1 senterhøyttaler er praktisk 
vanskelig
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spesifikasjoner
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7.1 installasjon med F1 

fronthøyttalere, C1 senter, S1.2 surround 
og 4x T110 Compact Horn subwooofere.

Akustisk behandling med 
absorpsjonpaneler i refleksjonspunktene 
på sideveggene og på frontveggen bak 
høyttalerene.

mediarommet
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