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Klipschin langattomat kaiuttimet tuovat musiikin kesään 
 
Kesällä nautitaan yhdessäolosta, harrastetaan ja vietetään aikaa ulkona. Klipschin äänentoistolaitteilla musiikin voi 
ottaa mukaan myös sinne, missä ei ole virtalähteitä. Akkukäyttöiset ja langattomat Klipchin Bluetooth-kaiuttimet 
ovat korkealaatuista ääntä arvostavan valinta aktiiviseen elämäntapaan. Klipschin vahva yhteistyö maailman 
johtavan tapahtuma-alan yrityksen, Live Nation Entertaimentin kanssa on inspiroinut KMC-mallistoa, joka on 
nimetty yhden maailman suosituimman esiintymispaikan Klipsch Music Centerin mukaan. Klipsch-kaiuttimien 
kirkas ja selkeä ääni onkin omiaan luomaan uudelleen ja uudelleen live-esityksien tunnelman. 
 
 Klipsch GiG -kaiutin antaa potkua mobiililaitteiden ääneentoistoon 
 Näppärästi kokoontaittuva Klipsch GiG -kaiutin antaa pienestä koostaan huolimatta täyteläisen 

äänen niin mobiililaitteille kuin tietokoneelle. Langattoman Bluetoothin ohella kaiuttimeen 
voidaan kytkeä ohjelmalähde myös perinteisellä 3,5 mm plugin avulla. Laitteen yhdellä 
painikkeella onnistuu sekä virran kytkeminen, äänenvoimakkuuden säätö että Bluetooth-
ohjelmalähteen ohjaus. Painikkeen LED-indikaattorit ilmaisevat akun varauksen. Klipsch GiG 
toimii myös kaiutinpuhelimena kännykkään kytkettynä sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta.  
Laite toimii verkkovirralla sekä sisäänrakennetulla litiumioniakulla. Akun kesto on noin 12 tuntia 
normaalivoimakkuudella.  

 Klipsch GIG Bluetooth -kaiutin. Värivaihtoehdot: musta, valkoinen; koko 178 x 53 x 91 mm; 
paino 0,6 kg; hinta noin 199,00 €  

  
  Konserttitunnelmaa langattomasti: Klipsch KMC 1 ja KMC 3  
 Klipsch KMC 1 - Bluetooth-kaiutin antaa kirkkaan ja täyteläisen äänen. Kompakti laite on 

varustettu kahdella 2,5” koko äänialueen kaiutinelementillä sekä kahdella 3” passiivisäteilijällä. 
Klipsch KMC 1 -kaiuttimeen voi kytkeä kännykän, tabletin tai tietokoneen joko langattomasti 
Bluetoothilla tai 3,5 mm plugin avulla. Laitteessa on myös kätevä USB-latausportti, joka antaa 
tarvittaessa virtaa vaikkapa kännykän lataukseen laitteen sisäänrakennetusta litiumioniakusta. 
Kaiuttimen akusta riittää virtaa 16 tunnin toistoon normaalivoimakkuudella ja laite toimii myös 
verkkovirralla. Klipsch KMC 1 toimii myös kaiutinpuhelimena kännykkään kytkettynä. 

 Klipsch KMC 1 -kaiutin. Värivaihtoehdot: musta, sininen, magenta, oranssi, violetti, punainen, 
valkoinen ja keltainen; koko 109 x 102 x 8,6 cm; paino 1,63 kg; hinta noin 299,00 € 

 
 Klipsch KMC 3 on KMC 1 -mallin isoveli. Muhkeat äänet langattomasti antava kaiutin soveltuu 

iltojen pimetessä erinomaisesti myös taulutelevision kumppaniksi olohuoneeseen. KMC 3:n 
täyteläisestä äänestä vastaavat kaksi 2” koko äänialueen alumiinikartioelementtiä sekä 
pitkäiskuinen 5,25” bassoelementti. Klipsch KMC 3 on kytkettävissä ohjelmalähteisiin joko 
langattomasti Bluetoothilla tai 3,5 mm plugilla. Laite saa virtansa kahdeksasta D-kokoisesta 
alkaliparistosta tai ladattavista paristoista. Paristot antavat virtaa joko 26 tuntia 
normaalivoimakkuudella tai 8 tuntia maksimivoimakkuudella. Laite toimii myös verkkovirralla. 
KMC 3 -kaiuttimessa on käytännöllinen USB-latausportti, joka mahdollistaa mobiililaitteiden 
lataamisen kaiuttimen paristoja hyödyntäen. Laitetta on mahdollista ohjata myös mukana 
tulevalla kaukosäätimellä.  

 Klipch KMC 3 -kaiutin. Värivaihtoehdot: musta, sininen, violetti, punainen ja valkoinen; koko 
18,3 cm x 43,2 cm x 14 cm; paino 3,5 kg; hinta noin 399,00 € 

 
Jälleenmyynti:   hyvin varustetut tavaratalot ja kodinkoneliikkeet 
 
Kuluttajatiedustelut: Loud Group Oy, 020 198 6200 
 
Lisätietoja:  Loud Group Oy, www.klipsch.com 
  myyntipäällikkö Niki Vaha puh. 040 722 5572, niki.vaha@loudgroup.fi 
 
Viestintä:  PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070 
  Karri Harju, karri.harju@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali 
  Marko Vikman, marko.vikman@promode.fi / kuvauslainat 
 
Klipsch on yhdysvaltalainen laadukkaisiin kaiuttimiin erikoistunut kaiutinvalmistaja. Yhtiön historia alkoi vuonna 1946 Arkansasista 
yhtiön perustajan Paul W. Klipschin haaveesta tuoda laadukas, liveorkesteria vastaava ääni olohuoneeseen. Klipsch Group on VOXX 
Corporationin (NASDAQ: VOXX) tytäryhtiö.  
 


