
SMUK LYD I PRISBELØNNET 
DANSK DESIGN

Kähler udfordrer igen de kreative rammer for keramik og design med lanceringen af 
Fugato – en trådløs højttaler, der på ukonventionel vis forener god lyd med æstetik. 
I Fugato møder elegant, nordisk design et brugsobjekt, der i mange år har haft ry for 
at være maskulint og svært at passe ind i en moderne, stilren og feminin indretning. 
Men nu kan Kähler præsentere løsningen, som let integreres i enhver stil, uanset om 
den er minimalistisk med rene linjer, feminint inspireret eller farverig og kreativ. 

Fugato tager udgangspunkt i de materialer, vi omgiver os med i vores bolig, hvor den tyngdefulde kera-

mik og det naturlige træ af ask, eg eller valnød blandes med klassiske tekstiler samt eksklusivt læder 

og skaber det naturlige, nordiske look. Fugato er kendetegnet ved et simpelt formsprog, hvor keramik-

kens organiske form og blanke udtryk fremhæves af det groftvævede tekstil øverst på højttaleren. 

Samtidig giver samspillet med det elegante træ en lethed, så et nærmest svævende udtryk opstår. 



MUSIK OG KERAMIK I HARMONISK FORENING

Med Fugato udfordrer Kähler endnu en gang keramikken og præsenterer et innovativt og dekorativt 

brugsobjekt, hvor materialer og teksturer mødes, og et spændende samspil opstår. Fugato gør yndlings-

musikken til en stemningsskabende designoplevelse, som komplementerer den personlige indretning – 

uanset om det er i køkkenet, i soveværelset eller i stuen.  Da højttaleren er trådløs, er den også oplagt at 

tage med i haven og på forårets første picnic.

Når designet er smukt og moderne, så skal funktionalitet og lydoplevelse naturligvis gå hånd i hånd. 

Derfor har Kähler indgået et samarbejde med den danske hi-i-virksomhed System Audio, der garan-

terer høj kvalitet og en fantastisk lyd. Samtidig er højttalerens smukke ydre ikke kun til pynt men med 

til at skabe den unikke musikoplevelse, som Fugato er kendetegnet ved. Lyden kommer i kontakt med 

keramikken, og dette har en særlig positiv indvirkning på lyden. Vi har således gjort os umage med at 

skabe en musikoplevelse, der går op i en højere enhed med nordisk og nyskabende design af høj kvalitet.

FORHANDLERE

Fugato forhandles over hele landet i designbutikker, stormagasiner og isenkramforretninger fra

ultimo marts. Højtaleren kan også købes i Kählers egen lagshipstore, Kähler and friends, i Aarhus

og i webshoppen på www.kahlerdesign.com.
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TEKNISK DATA

INDBYGGET FORSTÆRKER: 

7 watt klasse D

DIMENSIONER OG VÆGT: 

H17, Ø12, vægt 1,2 kg

FUNKTIONER:

Touch-knap til regulering af lydstyrke og tænd/sluk

Hovedafbryder i bunden af højttaler

Bluetooth parring eller AUX via medfølgende kabel

Auto-sluk efter 15 minutter uden forbindelse

HØJTALER:

2,5” fuldtone/basreleks

INPUT:

Bluetooth 3.0 EDR

3.5 mm minijack-kabel analog

STRØM:

Batteri: 8 timer, 7.4 V/2000mAh polymer Lithium-ion

Input: 100-240 volt 50/60 Hz

DC oplader: 9V/1.3A fast EU stik


