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Vi är företrädda i över 50 länder i hela världen.

adresserna till de internationella  

återförsäljarna finns på:

          jag vill njuta av musik överallt.“
”Jag är en Pro House-typ eftersom

Vi förbehåller oss rätten till ändringar, framför allt 

av teknisk karaktär, liksom för att åtgärda misstag.

Medlem i: 

www.canton.de
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Dina krav

Våra klangkoncept

inWall linjen

inCeiling linjen

onWall linjen

outDoor linjen

Pro House teknologier

in Wall produkter

inCeiling produkter

onWall/outDoor produkter

övriga produkter

Vår värld

Söker du högtalare för speciella krav och anspråksfulla rumsliga förhål-

landen då har Pro House-familjen de passande svaren.

arkitekturhögtalarna finns i ett stort urval och gör att du kan njuta av 

musik i hela huset och även utanför det. De är utrustade med de mo-

dernaste HiFi-teknologierna och optimalt anpassade till aktuella inred-

ningstrender och smälter därför harmoniskt in i olika rumsmiljöer.

De diskreta inbyggnadslösningarna för vägg och tak, de lyhörda on-

Wall-högtalarna och de robusta outDoor modellerna lämpar sig för 

bakgrundsmusik, hemmabio och klassisk stereo-användning.

Klanglösningar för hus och trädgård i n n E H å l l

inte syns
lockar
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men
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DINa krav

Planerar du ditt drömhus?
utnyttja i så fall de flexibla möjligheter som Pro House-familjen 

erbjuder för att realisera din helt personliga klangdröm. Efter-

som högtalarna för inbyggnad i vägg och tak kan användas på 

många olika sätt finns det nästan inga gränser för din fantasi.

Är du arkitekt? 
informera dig i så fall om de nya kreativa möjligheter som våra 

estetiska och högkvalitativa klanglösningar erbjuder. De diskreta 

inbyggnadshögtalarna är lämpliga för mycket olika rumskon-

cept och försvinner diskret i väggen eller taket.

Håller du på att renovera?
i så fall hittar du här praktiska högtalare för olika rumsliga 

och akustiska krav. Högtalarna kännetecknas inte bara av hög 

klangkvalitet utan utmärker sig framför allt därigenom att de är 

enkla att installera och att de finns i ett stort urval.

Söker du specialhögtalare?
informera dig i så fall nu om mångsidiga lösningar för robusta 

krav. Hit räknas användning på terrassen, i våtutrymmen eller i 

trädgården liksom professionell användning som till exempel i 

restauranger eller butiker.
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våra klaNgkONCept

inWall 
Våra högkvalitativa och diskreta högtalare för inbyggnad i vägg 

är mycket platssparande och utnyttjar väggens volym för att ut-

veckla klangen. De lämpar sig utmärkt för anspråksfull HiFi- och 

hemmabioanvändning. 

onWall 
Högtalarna i Plus serien är klang- och utseendemässigt anspråks-

fulla alternativ när det inte är möjligt att ställa upp golvhögtalare 

eller när inbyggnadshögtalare inte är lämpliga. De är idealiska att 

kombinera med den kompakta subwoofern aSF 75 SC.

inCeiling
De runda och diskreta inbyggnadshögtalarna för tak är mycket 

platssparande och påminner om inbyggnadslampor. De är enkla 

att installera och är tack vare den breda spridningsförmågan 

mycket lämpliga för stämningsfull bakgrundsmusik.

outDoor 

De robusta och universella högtalarna i Pro serien är 

lämpliga för användning i och runt omkring huset. De 

fuktskyddade systemen med slagtåliga höljen ger enastå-

ende klang även vid svåra förhållanden.
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låt dina väggar klinga 

inWall-högtalarna har diskret förpackad 

högtalarteknik som ger enastående klang 

och är idealiska för HiFi-användning. De 

kan dessutom användas som komplet-

tering till klassiska golvhögtalare eller 

kombineras till ett självständigt hemma-

biosystem.

tack vare det genomtänkta inbyggnads-

konceptet är de särskilt enkla att mon-

tera i bärande och massiva väggar. De 

lackerbara högtalargallren kan antingen 

integreras diskret i väggen eller användas 

för att skapa medvetna färgaccenter. 

totalt finns det nio olika inWall-hög-

talare att välja mellan. Fyra högtalare i 

Classic serien erbjuder en solid och hög-

kvalitativ klangnjutning, fem modeller i 

800 serien är det perfekta valet för våra 

mest anspråksfulla kunder.

 ”Jag vill njuta av musik och surround-klang  

                         utan att behöva ställa upp högtalare.”

Fronten hos högtalarna i 800 serien fixeras elegant 
med magnethållare.

Med hjälp av den medföljande mallen kan 
urtagsmåtten överföras exakt på väggen.

Den praktiska WFB Flex Bracket fungerar som 
platshållare vid husbyggnation och finns för alla 
InWall-system.

Anslutningarna ”Easy-Link” gör det möjligt 
att ansluta högtalarkablarna på ett enkelt och 
långtidsstabilt sätt.

Inbyggnadsramen (tillval) 
möjliggör enkel installa-
tion i massiva väggar.
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njut av klangen från taket

De ser eleganta ut, är enkla att montera 

och har en enastående klang. Högtalarna 

inCeiling som har tagits fram speciellt 

för inbyggnad i tak uppfyller därför alla 

önskemål.

Deras runda form påminner om inbygg-

nadsspots och de lackerbara gallren 

tillåter en diskret inbyggnad i taket. tack 

vare den breda spridningsförmågan är 

de idealiska för att skapa en harmonisk 

ljudmatta i hela huset.

Det går att välja mellan vardera fyra 

modeller i Classic- och 800 serien som 

alla är utrustade med högkvalitativa 

komponenter. Högtalarna i 800 serien 

med aluminiummembran och magnetiskt 

fixerade galler är ännu mer anspråksfullt 

utrustade än modellerna i Classic serien.

Tack vare genomtänkta detaljlösningar är installationen mycket 
enkel och snabb och kan även göras av lekmän.

Två diskantelement och ett bassystem med dubbeltalspole i 
InCeiling 650 DT sörjer för stereoklang från bara ett chassi.

De praktiska vinghållarna ser till att monteringen går smidigt 
och att högtalarna är ordentligt fixerade.

”Äntligen kan jag lyssna på min 

               älsklingsmusik i badrummet.“
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använd högkvalitativa  
onWall-högtalare

De klangmässigt anspråksfulla HiFi-hög-

talarna i Plus serien visar sina starka sidor 

överallt där andra högtalare snår sina 

begränsningar. till exempel när det inte 

finns någon plats för klassiska golvhög-

talare och inbyggnad i vägg eller tak inte 

kommer i fråga.

De kan användas variabelt tack vare de 

enastående klangegenskaperna och kan 

antingen nyttjas zonrelaterat för musik 

på en bestämd plats eller som bak-

grundshögtalare.

De totalt fem högtalarna i Plus serien 

med olika dimensioner erbjuder därför 

en passande klanglösning för mångsidiga 

krav.

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

För varje Plus-högtalare finns även ett pas-
sande högtalarstativ för fri uppställning i 
rummet.

Tack vare de kompakta dimen-
sionerna är Plus-högtalarna 
naturligtvis även lämpliga för 
andra uppställningsplatser.

Högtalarna finns i svart, vitt och silver och 
passar därför i olika rum och uppfyller olika 
krav.

”Vi imponerades direkt av den överväldigande  
            klangen och de kompakta dimensionerna.”
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OutDOOr

De universella högtalarna i Pro serien  

är fuktskyddade och äkta överlevnads-

experter. De har tagits fram speciellt för 

tuffa förhållanden och anspråksfull an-

vändning utomhus och har ett slagtåligt 

hölje med lång livslängd.

Pro-modellerna förenar en stabil kon-

struktion med övertygande klangkvalitet. 

De möjliggör anspråksfull klang i rum 

och utomhuszoner och avrundar Can-

tons spektrum av arkitekturhögtalare på 

ett passande sätt. 

Pro serien erbjuder kompakta Pro X- och 

mer prestandastarka Pro Xl-högtalare 

liksom de mycket smala och eleganta 

Pro l-högtalarna med två bassystem och 

högtalarelementen placerade i pelare 

ovanför varandra. alla modeller lämpar 

sig för våtutrymmen och har en säkrings-

lina.

Fullända ditt klangkoncept

”Varför ska jag avstå från  
                bra klang ute?”

Den medföljande U-formade bygelhållaren 
möjliggör säker montering av högtalarna på 
väggen.

De universella högtalarna i Pro serien är robusta och fuktskyddade och är den 
perfekta klanglösningen för terrasser, källare och trädgård.

Högtalarna i Pro serien kan vid behov 
även monteras i taket och skapar på så sätt 
extra plats.

Säkringslinan som ingår i leveransen skyddar 
högtalaren från att falla ner och gör den även 
lämplig för användning i affärslokaler.

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

arkitekturhögtalare  
                         för speciella krav

Högtalarna i Pro House serien drar nytta av den erfarenhet som vi har sam-
lat under fyra årtionden på området högtalarutveckling och –tillverkning. 

De är utrustade med våra modernaste teknologier och material från HiFi-
området och uppfyller högsta kvalitetskrav.

Deras starka sida är den perfekta kombinationen av enastående 
klangegenskaper och praktiska detaljlösningar som är anpassade till de 
aktuella förhållandena. 

Trots de generöst dimensionerade magneterna har 
InWall- och InCeiling-högtalarna ett inbyggnadsdjup på 
bara 7-10 cm.

Högtalarna i Plus serien har Cantons patenterade Wave-upphäng-
ning och arbetar ytterst torsionsfritt även vid höga nivåer.

De svängbara diskantelementen i InWall- 
och InCeiling-systemen möjliggör en exakt 
inriktning och ökar flexibiliteten vid valet av 
inbyggnadsplats.

Subwoofern ASF 75 SC är utrustad med en high- och low-
level-ingång och lämpar sig för alla konventionella förstär-
kare.

Inbyggnadshögtalarna har en diskantnivåan-
passning som gör att klangmässiga nackdelar 
på ogynnsamma inbyggnadsplatser kom-
penseras och att högtalarna kan anpassas 
individuellt.

De solida och långlivade 
anslutningsterminalerna är 
enkla att hantera och säkerstäl-
ler störningsfri musiknjutning 
under många år.

Tack vare inbyggnadshögtalarnas lackerbara galler kan de skapa 
medvetna färgaccenter eller försvinna diskret i väggen.
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INWall

InWall 880 InWall 865 InWall 845 InWall 845 lCr InWall 845 SQ InWall 800 InWall 650 InWall 500 lCr InWall 500

De solida och 
prestandastarka 

bassystemen i Classic 
serien arbetar med 

polypropenmembran.

De svängbara 
diskantelementen 

möjliggör en flexibel 
och exakt inriktning av 

spridningsvinkeln.

De lackerbara 
högtalargallren i 

Classic serien trycks 
helt enkelt på.

De ytterst nivåbeständiga 
bassystemen i 800 serien 
är utrustade med alumini-
ummembran.

Högtalarfronterna i 
800 serien är elegant 
och diskret fixerade 
med magneter.

 InWall - 800 serien InWall - Classic serien

inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare

Princip — 2-vägs 2-vägs 2-vägs 2-vägs

Effekttålighet nominell/max — 90/140 Watt 60/110 Watt 80/130 Watt 50/100 Watt

Känslighet — 88 dB 87 dB 89 dB 86 dB

Frekvensåtergivning — 42...30.000 Hz 45...30.000 Hz 42...30.000 Hz 50...30.000 Hz

Dimensioner B x H — 26,8 x 37,3 cm 23 x 32,4 cm 27 x 34 cm 20,4 x 29,4 cm

installationsöppning B x H — 23,4 x 33,9 cm 19,6 x 29 cm 23,6 x 30,6 cm 17 x 26 cm

installationsdjup — 9,5 cm 8 cm 7 cm 7 cm

Vikt — 2 kg 1,5 kg 2,3 kg 1,3 kg

inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare

Princip — 2-vägs 2-vägs 2-vägs 2-vägs 2-vägs

Effekttålighet nominell/max — 90/160 Watt 60/120 Watt 50/100 Watt 70/140 Watt 50/100 Watt

Känslighet — 88,5 dB 87,5 dB 86,5 dB 89 dB 86,6 dB

Frekvensåtergivning — 42...40.000 Hz 45...40.000 Hz 50...40.000 Hz 42...40.000 Hz 50...40.000 Hz

Dimensioner B x H — 26,8 x 37,3 cm 23,6 x 33 cm 19 x 27 cm 40 x 19 cm 19 x 19 cm

installationsöppning B x H — 23,4 x 33,9 cm 19,5 x 29 cm 15 x 23 cm 36 x 15 cm 15 cm (Ø)

installationsdjup — 10 cm 8,5 cm 7 cm 7 cm 8,5 cm

Vikt — 2,5 kg 2 kg 1,3 kg 2 kg 1,1 kg

tack vare särskilt 
högvärdiga, svängbara 
diskantsystem i aluminium 
kan spridningsvinkeln 
riktas in exakt.
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InCeiling 880 InCeiling 865 Dt InCeiling 865 InCeiling 845 InCeiling 800 InCeiling 650 Dt InCeiling 650 InCeiling 500

 InCeiling - 800 serien InCeiling - Classic serien

inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare

Princip — 2-vägs 2 x 2-vägs 2-vägs 2-vägs

Effekttålighet nominell/max — 90/140 Watt 2 x 60/110 Watt 60/110 Watt 50/100 Watt

Känslighet — 88 dB 87 dB 87 dB 86 dB

Frekvensåtergivning — 42...30.000 Hz 45...30.000 Hz 45...30.000 Hz 50...30.000 Hz

Dimensioner Ø — 28 cm 24 cm 24 cm 20 cm

installationsöppning Ø — 24,6 cm 20,6 cm 20,6 cm 16,6 cm

installationsdjup — 9 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Vikt — 1,4 kg 1,2 kg 1,1 kg 1 kg

inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare inbyggnadshögtalare

Princip — 2-vägs 2 x 2-vägs 2-vägs 2-vägs

Effekttålighet nominell/max — 90/160 Watt 2 x 60/120 Watt 60/120 Watt 50/100 Watt

Känslighet — 88,5 dB 87,5 dB 87,5 dB 86,5 dB

Frekvensåtergivning — 42...40.000 Hz 45...40.000 Hz 45...40.000 Hz 50...40.000 Hz

Dimensioner Ø — 28,5 cm 24,5 cm 24,5 cm 19 cm

installationsöppning Ø — 24,4 cm 20,4 cm 20,4 cm 15 cm

installationsdjup — 9,5 cm 9 cm 9 cm 7,5 cm

Vikt — 2,3 kg 1,9 kg 1,7 kg 1 kg

De solida och 
prestandastarka 

bassystemen i Classic 
serien arbetar med 

polypropenmembran.

De svängbara 
diskantelementen 

möjliggör en flexibel 
och exakt inriktning av 

spridningsvinkeln.

De lackerbara 
högtalargallren i 

Classic serien trycks 
helt enkelt på.

De ytterst nivåbeständiga 
bassystemen i 800 serien 
är utrustade med alumini-
ummembran.

Högtalarfronterna i 
800 serien är elegant 
och diskret fixerade 
med magneter.

tack vare särskilt 
högvärdiga, svängbara 
diskantsystem i aluminium 
kan spridningsvinkeln 
riktas in exakt.
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plus XXl.2 plus Xl.3 plus X.3 plus XS.2 plus MX.3 pro l.2 pro Xl.3 pro X.3

Plus-högtalarna erbju-
der ett anspråksfullt 
basfundament tack vare 
aluminiummembran och 
Wave-upphängning.

Den speciellt anpassade 
basreflexöppningen på 
Plus XXl.2-högtalarna 
möjliggör en enorm bas 
med tanke på höljets 
storlek.

Den odelade aluminium-
kalotten och den generöst 
dimensionerade magne-
ten garanterar högsta pre-
cision vid återgivningen av 
diskanttonerna.

tack vare säkringslinan 
som ingår i leveransen 

är Pro X-högtalaren 
även lämplig för an-

vändning inom restau-
rangverksamhet.

Den svängbara fixering-
en är särskilt robust och 
möjliggör en flexibel in-
riktning av högtalarna.

Pro-högtalarnas lång-
tidsstabila polykarbo-

nathölje är uV-resistent,
slagtåligt och fuktig-

hetsskyddat.

plus serien pro serien

Kompakthögtalare Minihögtalare Minihögtalare Minihögtalare Minihögtalare

Princip — 2-vägs, basreflexsystem 2-vägs, basreflexsystem 2-vägs, basreflexsystem 2-vägs, basreflexsystem 2-vägs, basreflexsystem

Effekttålighet nominell/max — 70/140 Watt 60/120 Watt 50/100 Watt 45/90 Watt 40/70 Watt

Känslighet — 88 dB 88 dB 87 dB 87 dB 85 dB

Frekvensåtergivning — 38...30.000 Hz 40...30.000 Hz 45...30.000 Hz 65...30.000 Hz 120...25.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 20,5 x 30 x 19 cm 16 x 24 x 15,5 cm 13 x 20 x 13 cm 13 x 12,5 x 14 cm 9 x 11,5 x 10 cm

Vikt — 3,5 kg 2,1 kg 1,7 kg 1,2 kg 0,8 kg

Väggfäste — Cantomount XXl Cantomount Xl Cantomount Cantomount ingår i leveransen

universalhögtalare universalhögtalare universalhögtalare

Princip — 2-vägs, basreflexsystem 2-vägs, basreflexsystem 2-vägs, basreflexsystem

Effekttålighet nominell/max — 70/150 Watt 60/120 Watt 50/100 Watt

Känslighet — 87,5 dB 88 dB 87 dB

Frekvensåtergivning — 40…26.000  Hz 40...26.000 Hz 45...26.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 13 x 31 x 16,5 cm 16 x 24 x 15,5 cm 13 x 20 x 13 cm

Vikt — 2 kg 2,1 kg 1,7 kg

Speciella egenskaper — fuktighetsskyddad fuktighetsskyddad fuktighetsskyddad

Yta:  
high gloss
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aSF 75 SC plus Media 3

eXtra högtalare

Den extremt platta och 
kompakt konstruerade 
aSF-subwoofern kan utan 
problem placeras nästan 
överallt.

Baselement med 
aluminiummembran 
och ett prestandastarkt 
slutsteg garanterar ett 
solitt basfundament.

tack vare hållaren som 
ingår i leveransen är 
aSF-subwoofern även 
lämplig för platssparande 
väggmontering.

Plus Media 3-högtalarna 
kan användas mångsi-

digt och är idealiska för 
exempelvis presenta-

tionsändamål.

2 x 20 Watts slutsteget 
med anslutningsmöj-

lighet för en extern 
subwoofer avrundar 

högtalarnas prestanda.

Plus Media 3-högta-
larna understryker sin 
avsevärda klangvolym 
även vid användning 

med MP3-spelare.

Subwoofer, aSF 75 SC plus Media 3

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

aktiv högtalare

Princip — 2-vägs, basreflexsystem

Systemeffekt — 2 x 45 Watt

Frekvensåtergivning — 40...30.000 Hz

Dimensioner B x H x D — 16 x 24 x 15,5 cm

Vikt — 2,2 kg

Speciella egenskaper — På- och avslagningsteknik
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vår värld är klang

Fast vi är en av Europas ledande tillverkare av högtalare är vi djupt i 

vårt hjärta ändå fortfarande ett familjeföretag. 

Vårt mål är att erbjuda passande klanglösningar med bästa möjliga 

pris/prestanda-förhållande för alla krav. Därför utvecklar och tillverkar 

vi högtalare för mycket olika inredningsmiljöer och budgetar. 

Vårt programspektrum omfattar HiFi-högtalare och hemmabiosystem, 

High-End- och arkitekturhögtalare samt speciallösningar för generatio-

nen iPod.
För alltid. Eller för evigt. reference 
serien står för finaste High-End-
teknologier och för hand tillverkade 
högtalare med mycket ädla ytor. De 
visar vad som är tekniskt möjligt och 
övertygar genom sin klangstyrka 
och perfektion.

Våra HiFi-lösningar sträcker sig från 
flata onWall-högtalare till massiva 
golvhögtalare och från kraftfulla 
subwoofrar till filigrana hyllådor. 
Den breda portföljen är beträffande 
teknologi, design och prestanda 
anpassad till olika krav.

En av våra tyngdpunkter ligger på 
området anspråksfulla klanglös-
ningar för hemmabio. Vi utvecklar 
och tillverkar klassiska 5.1-system, 
innovativa 2.1-virtual surround-
lösningar och erbjuder möjligheten 
att sammanställa individuella system 
från vårt utbud av HiFi-högtalare.

Med vår Pro House-familj erbjuder 
vi ett brett urval av flexibla klang-
lösningar för hela huset. Spektrumet 
omfattar inbyggnadshögtalare för 
vägg och tak liksom speciallösningar 
för onWall-högtalare och utomhus-
högtalare.

Vår yngsta produktfamilj är speciellt 
anpassad till en ung, mobil livsstil. 
your_World wireless-nätverket med 
högtalare och dockingstationer 
erbjuder maximal flexibilitet och kan 
när som helst utökas.


