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for business – change the mood in the room

SoundShade Pro tuo luonnonäänet jokai-
seen tilaan. Leikkisän nettikäyttöliittymän avulla 
kuulijat voivat räätälöidä juuri oikean äänimaise-
man, helposti omilla laitteillaan.

SoundShade Pro brings nature sounds 
into any space. With the playful web interface 
users can personalize the sounds over Internet.
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PRO

Device
Connects to your Ethernet 
and speakers.

Laite
Liitetään sinun verkkoosi 
(Ethernet) ja kaiuttimiisi.

controL
Playful, easy and interactive 
interface with a unique web 
address. No app download 
needed!

aDDitionaL ServiceS
Delivery
Installation
Consultation
Custom interface
Tailored sounds
Personalized solutions

Contact us for more details, 
ideas and & quote!

LiSäPaLveLut
Toimitus
Asennus
Neuvonta
Käyttöliittymäsuunnittelu
Äänisuunnittelu
Räätälöidyt ratkaisut

Ota yhteyttä – ideoidaan  
yhdessä!

ohjauS
Yksinkertainen ja miellyttävä 
käyttöliittymä. Jokaisella 
laitteella on oma verkko- 
osoitteensa. Ohjaa ääniä 
omalla laitteellasi, erillistä 
sovellusta ei tarvita!

SounDS
High quality nature sound 
library. We have already 
nearly 40 natural sounds for 
work and relaxation.

äänikirjaSto
Laadukas taustaäänikirjasto. 
Nyt jo lähes 40 luonnollista 
ääntä työn ja viihtymisen 
taustalle!

Discount negotiable 
on bulk orders. / Neuvoteltavissa  

isommissa tilauksissa.

Price and service details / 
Palvelu ja hintatiedot

custom.soundshade.me
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Basic technical environment / 
Tekninen ympäristö

starter package

SoundShade Pro on yhteensopiva äänen- 
toistojärjestelmien kanssa ja toimii verkon yli 
(Ethernet-kaapelin kautta). Käyttäjät muokkavat
äänimaisemia omilla laitteillaan, netissä.

SoundShade Pro is compatible with  
existing sound systems and it works over  
Internet (via Ethernet-connection). User can  
control sounds with their own devices, online.

15cm

15cm

3cm

ethernet
Connect an Ethernet cable from 
an Ethernet port with  
Internet access to SoundShade 
Pro.

auDio-in
Connect SoundShade Pro’s 
audio output to the ‘Line In’ or 
‘Audio In’ socket in your speak-
ers or sound system.

5v Power
Plug 5v DC power supply to 
SoundShade Pro and a power 
outlet.

ethernet
Liitä Ethernet-kaapeli laitteeseen 
sekä Internet-yhteydellä varust-
ettuun Ethernet-liitäntään.

auDio-in
Liitä laitteen ääniulostulo audio-
kaapelilla kaiuttimesi tai äänen-
toistojärjestelmäsi “Audio In” tai 
“Line In” -liitäntään.

5v virtaLähDe
Kytke 5v DC -virtalähde laittee-
seen ja pistorasiaan.

QueStionS? 

Wondering if SoundShade Pro 
is suitable for your office, hotel 
room or other public space? Ask 
us anything, we’re here to help!
info@soundage.fi

kySyttävää? 

Mietitkö, sopiiko SoundShade 
Pro toimistoosi, hotelliisi tai 
muuhun julkiseen tilaan? 
Kysy mitä vaan, autamme 
mielellämme: info@soundage.fi


