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Garmins nya förstärkare i Apollo-serien
gör Fusion ljudsystem ännu bättre
®

Garmin lanserar idag Apollo™, en ny serie marina förstärkare från Fusion
Entertainment, ett varumärke inom Garmin som levererar den bästa
prestandan och kraften för båtar utrustade med stereos som har Fusion
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Digital Signal Processing (DSP) och Fusion-högtalare . Vår nya Apollo-serie är
exklusivt designad för Fusions marina system för underhållning. De förbättrar
ljudet och reducerar brus så att du får en bra upplevelse ombord där du kan
njuta av bra ljud även vid högre volymer.
“Med förstärkare ifrån Apollo-serien ombord kan du spela dina favoritlåtar
högre och renare än någonsin tidigare, även då du kör på för fullt i ett vågigt

hav” säger Dan Bartel, global försäljningschef på Garmin. “Genom att erbjuda
en innovativ serie av förstärkare som är framtagen för Fusion-systemen kan
båtägare förvänta sig samma prestanda och ljudkvalitet ombord på båten
som de har i sina förstklassiga system hemma.”
Mer kraft och bättre ljud
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Tack vare 150 W RMS per kanal , High Power Mode och reducerad Total
Harmonic Distortion (THD) kan förstärkarna i Apollo-serien leverera ett renare
ljud ute på vattnet och optimera ljudåtergivningen för varje individuell zon
på båten. För att skydda ditt marina Garmin Fusion underhållningssystem
ombord har förstärkarna i Apollo-serien lägen för Multiple Protection och
skydd mot överhettning.
Enkel installation
Med medföljande material för montering och funktionen Easy Tune blir
installationen och processen för igångsättning snabbare och enklare än
någonsin tidigare. Genom att använda en trådlös uppkoppling till FusionLink™, finjustera och anpassa komplexa ljudinställningar i ditt marina
underhållningssystem stöter du inte på problem och behöver inte längre ta
hjälp av utomstående experter på ljud. Du väljer enkelt de relevanta DSPljudprofilerna i appen Fusion-Link där du kan synkronisera och finjustera din
förstärkare i Apollo-serien för optimerad ljudåtergivning, direkt från din
mobila enhet.
Built to last
Apollo-serien har Fusions True-Marine design och 3 års garanti. De är
framtagna för att hålla säsong efter säsong och för att klara den tuffa marina
miljön – salt, vatten och UV-strålar – skyddade bakom ett slimmat vitt
pudertäckt hölje i aluminium som ger en modern estetik till alla typer av
båtar.
Förutom kanalvalen 1, 4, 6 och 8, erbjuder Apollo-serien en zon-förstärkare
för att utöka ljudzonerna för högkvalitativt ljud på fler platser på båten.
Apollo zon-förstärkare är kompatibel med elsystem på 12 och 24 volt och har
en kompakt design som passar in var som helst på båten.

Förstärkarna i Apollo-serien finns tillgängliga nu med ett rekommenderat
cirkapris från 2 199 och upp till 10 699 kronor. Besök Garmin.se för mer
information om den sömlösa integreringen mellan Apollo-serien och Garmins
marinelektronik.
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Förstärkarna är framtagna exklusivt för att användas med Fusion DSPenabled stereos (Apollo RA770, Apollo RA670, Apollo WB670 och RA210)
samt Fusion högtalare
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Gäller endast versionerna med 4-, 6-, 8-kanaler; det gäller inte monoblockoch zon-förstärkarna

Om Garmin
Built to last. Tre enkla ord som beskriver våra produkter, vårt företag, vår
kultur och vår framtid. Som en ledande global leverantör av
navigationslösningar strävar vi efter att tillverka överlägsna produkter för
bilar, flyg, sjöfart, utomhusaktiviteter och sport som är en grundläggande del
av våra kunders liv. Garmin är ett registrerat varumärke av Garmin Ltd och
dess dotterbolag. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och
servicemarkeringar tillhör och ägs av dess respektive ägare. Alla rättigheter är
reserverade.
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