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Leta efter stämpeln BRL Rekommenderar för att hitta produkter vi 

vill lyfta fram lite extra. Dessa uppfyller samtliga av våra höga krav 

på kvalitet, prisvärdhet och framförallt riktigt hög prestanda. 

Certifi eringen tillämpas enbart på produkter som verkligen sticker ut.

BRL Electronics har sedan starten 1992 vuxit till att bli 
Nordens största leverantör av billjud och en stor spelare på 
marknaden för hemmaljud.

Katalogerna vi skickade ut under 1990-talet kom med en bifogad 

ordersedel där våra kunder kunde skicka efter produkter man 

önskade få hem. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Den största 

delen av handeln i Sverige sker online och via BRL.se når vi idag 

kunder i hela Norden och delar av Europa på ett sätt som aldrig 

tidigare varit möjligt. Vi har dock aldrig tappat vår grund, välsorte-

rade butiker och personal med absolut spetskompetens, så den 

utvecklingen innebär bara att vi nu får möjlighet att möta våra 

kunder både online såväl som offl ine. Alltid med den proffsighet 

och det stora tekniska kunnande som kommit att bli signifi kativt 

för BRL Electronics.  

Den här katalogen är ett statement, men samtidigt en blinkning 

och en fl ört mot det förfl utna. En hyllning till det analoga tidevar-

vet där en katalog var en självklarhet, snarare än ett undantag. 

För oavsett hur BRL och samtiden utvecklas och förändras så 

kommer vi aldrig glömma var vi kommer ifrån.
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bilstereo
Bilstereon är bilens och ditt billjuds absoluta mittpunkt. Med en eftermark-
nadsstereo kan du bland annat få tillgång till funktioner som Bluetooth, 
Apple CarPlay, Android Auto samt integrerad navigation från några av 
världens ledande kartleverantörer. Oavsett om du bara söker få AUX-an-
slutning, eller vill bygga ett avancerat ljudsystem, så har vi stereoenheten 
för dig. 

Vi erbjuder modeller från marknadsledande tillverkare som JVC, Alpine, 
Kenwood och Pioneer.

I detta kapitel har vi samlat ett stabilt urval från några av de största tillver-
karna. Besök brl.se/bilstereo eller din närmaste BRL-butik för att ta del av 
hela vårt sortiment.

gas gma151bt
Prisvärd Enkeldin-stereo med Bluetooth, 
Handsfree och app-styrning!

• Bluetooth, AUX/USB
• Dedikerad styr-app & medföljande kontroll
• 2 par lågnivå

798 KR

art. 900GMA151BT

JVC Kw-r520
Dubbeldin med AUX/USB & enkel design.

• AUX/USB & CD-spelare
• 3-bands parametrisk EQ
• 1 par lågnivå

1290 KR

art. 130KWR520
JVC Kw-x830bt
Dubbeldin med Bluetooth, Spotify Control och 
ett läckert estetiskt utförande!

• Bluetooth, AUX/USB & CD
• FLAC-Kompatibel (t.o.m. 96kHz/24bit)
• 2 par lågnivå

1990 KR

art. 130KWX830BT
JVC Kw-m25bt
6,8” touchskärm, lågt monteringsdjup och stora 
inställningsmöjligheter!

• Bluetooth
• Spegla din Android (via USB)
• 2 par lågnivå

2990 KR

art. 130KWM25BT

Se fl er stereoenheter på brl.se/bilstereo

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 4 -



jvc kw-m741bt
Avancerad mediaspelare med funktioner som 
Apple CarPlay & Android Auto!

• Tidskompensering
• Bluetooth & USB
• 6,8” touchskärm
• 13-bands grafi sk EQ
• 3 par lågnivå (4V)

5990 KR

art. 130KWM741BT

JVC KD-X161
Smidig mediaspelare med lågt monteringsdjup. 

• Frontplacerad USB/AUX 
• 15st EQ Presets 
• 1 par lågnivå

790 KR

art. 130KDX161
JVC KD-R794bt
Enkeldin-stereo med CD-spelare och Bluetooth 
för musik och handsfree!

• Bluetooth & AUX/USB
• CD-spelare (stöd för FLAC-fi ler)
• 1 par lågnivå

1390 KR

art. 130KDR794BT
JVC KD-R992bt
Stöd för Spotify och 3 par lågnivå på 4V för 
externa slutsteg!

• Bluetooth, AUX/USB & CD
• Stöd för WAV/FLAC-fi lformat
• 3 par lågnivå (4V)

1790 KR

art. 130KDR992BT

JVC KD-t801bt
Enkeldin med Bluetooth för två enheter samt 
tidskompensering!

• Bluetooth, AUX/USB & CD
• Tidskompensering
• 2 par lågnivå

1490 KR

art. 130KDT801BT
JVC KD-X560bt
Bluetooth, AUX/USB och stora inställningsmöj-
ligheter!

• 3” tydlig färgskärm 
• 13-bands grafi sk EQ
• 3 par lågnivå

2490 KR

art. 130KDX560BT
JVC KD-x372bt
Funktionsrik stereoenhet med inbyggd Amazon 
Alexa och Spotify Control.

• Bluetooth & AUX/USB 
• 13-bands grafi sk EQ
• 2 par lågnivå

1290 KR

art. 130KDX372BT

TIPS!
Välj en stereo med fl era par lågnivåutgångar 

om du vill ansluta mer än ett slutsteg!

Se fl er GAS och JVC-enheter på brl.se/bilstereo

tillbehör
installationskit volvo urtagningnycklarrockford pmx100x1

548 KR 45 KR4998 KR

Komplett kit för byte av 
stereo i Volvo V70/S60 
2000-2004. Ram, ISO-kon-
takt och antennadapter.

Universala urtagnings-
nycklar för originalen-
heter med dubbla hål 
per sida. 

Mikroförstärkare på 
hela 100W RMS. Säljs 
i par för höger och 
vänster kanal. 

art. SETVOLVOPKT1 art. 701CT22UV01art. 510PM100X1K

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 5 -



alpine ute-92bt
Fullmatad stereoenhet med t.ex. tidskompense-
ring & Bluetooth!

• Bluetooth, AUX/USB
• 24-bitars DAC
• 3 par lågnivå

1995 KR

art. 140UTE92BT
alpine cde-193bt
Ljudoptimera i realtid och spela musik via 
Bluetooth!

• Bluetooth, AUX/USB & CD
• 24-bitars DAC
• 3 par lågnivå

2595 KR

art. 140CDE193BT

alpine ilx-702d
Avancerad mediaspelare med 7” touchskärm 
och Apple CarPlay!

• Apple CarPlay / Android Auto
• DAB+ Digital Radio
• 3 par lågnivå (4V)

8995 KR

art. 140ILX702D

alpine cde-178bt
Avancerad ljudmaskin med 24-bit DAC & 
6-kanals tidskomp!

• Bluetooth, AUX/USB & CD
• Styr inställningar via din mobil
• 3 par lågnivå (4V)

3395 KR

alpine cde-178bt
art. 140CDE178BT

alpine ute-201bt
Kompetent mediaspelare med Bluetooth & AUX/
USB!

• Bluetooth för musik & Handsfree
• 3-bands parametrisk EQ
• 2 par lågnivå

1490 KR

art. 140UTE201BT
alpine ine-611d
Inbyggd navigation och Apple CarPlay!

• TomTom Navigation
• Apple CarPlay / Android Auto
• 3 par lågnivå (4V)

8990 KR

art. 140INE611D

Se fl er Alpine-enheter på brl.se/bilstereo

tillbehör
connects2 dab mottagare iso-kontakt volvo3,5mm aux kabel 1m

3998 KR 198 KR98 KR

Uppgraderar din befi nt-
liga FM-radio för DAB 
och DAB+ digitalradio! 

ISO-kontakt för byte 
av stereo i Volvo. För 
alternativ till andra 
bilmodeller, se sid. 94.

AUX-kabel på 1 meter 
med guldpläterade 
kontakter.

art. 701AUTODABGOSPLU art. 700135302art. 176CABW22000AT10

alpine ilx-w650bt
7” dubbeldin med avancerade inställningsmöjligheter 
& Apple CarPlay!

• Apple CarPlay / Android Auto
• Bluetooth & USB
• Endast 60mm inbyggnadsdjup
• 3 par lågnivåutgångar (4V)
• 2st backkamera-ingångar

5990 KR

art. 140ILXW650BT

Installation kräver bilspecifi ka tillbehör. Se sid. 93 för 
utvalda monteringstillbehör och besök brl.se för 

tillbehör till de allra fl esta bilmodellerna!

TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 6 -



kenwood kmm-bt356
Mediaspelare med Bluetooth, tidskompensering 
och kort chassi för enkel montering.

• Bluetooth & AUX/USB
• DSP med 13-bands EQ / Tidskompensering
• 3 par lågnivå (5V)

1490 KR

art. 121KMMBT356
kenwood kdc-bt44ou
Välutrustad stereo med bland annat tidskom-
pensering och aktivt 3-vägs delningsfi lter.

• CD-spelare med 24-bit DAC
• Bluetooth & AUX/USB
• DSP med 13-bands EQ

1190 KR

art. 121KDCBT440U

kenwood dpx-m3200bt
Dubbeldin med stilren layout samt moderna 
anslutnings- och uppspelningsmöjligheter!

• Bluetooth & AUX/USB
• Kontrollera Spotify direkt i maskinen!
• DSP med bla. tidskompensering

1590 KR

art. 121DPXM3200BT
KENWOOD DPX-5200BT
Dubbeldin med CD-spelare som garanterat livar 
upp bilresorna!

• Bluetooth & AUX/USB
• CD-spelare med 24-bit DAC
• 2 par lågnivå

1890 KR

art. 121DPX5200BT

KENWOOD DPX-7200DAB
Fullspäckad dubbeldin! Här hittar du smidiga 
funktioner som DAB+, uppspelning av musik via 
Bluetooth, USB och AUX, samt CD-spelare.

• Bluetooth, AUX/USB & DAB+
• DSP med 13-bands EQ & tidskompensering
• 3 par lågnivå

2490 KR

art. 121DPX7200DAB

KENWOOD DNX7190DABS
Stereon som tar dig dit du vill! Kapabel dubbel-
din med Garmin Navigation och Apple CarPlay.

• 7” touchskärm
• Garmin Navigation, Apple CarPlay/Android Auto
• 3 par lågnivå (4V)

11990 KR

art. 121DNX7190DABS

kenwood kmr-bt506dab
Marintålig stereo med silikonskyddslackade 
kretsar, Bluetooth och DAB+ Digital Radio!

• Perfekt för marin miljö!
• Tidskompensering / Aktivt 3-vägs fi lter
• 2 par lågnivå

1990 KR

art. 121KMRBT506DAB
kenwood kmm-bt506dab
Bluetooth, DAB-radio, DSP och tidskompense-
ring - allt i en maskin!

• Bluetooth, AUX/USB & DAB+
• 13-bands EQ och tidskompensering
• 2 par lågnivå

1890 KR

art. 121KMMBT506DAB

Se fl er Kenwood-enheter på brl.se/bilstereo

Kenwood DMX8019DABS
Avancerad dubbeldin-stereo med trådlös Apple CarPlay, stora 
ljudmässiga fördelar samt en 6,95” stor touch-skärm.

• Android Auto & trådlös Apple CarPlay
• WiFi / DAB+ Digital Radio
• 13-bands grafi sk EQ
• 3 par lågnivå (5V)

7990 KR

art. 121DMX8019DABS

En stereo med Bluetooth gör det möjligt 

att både styra musik trådlöst och ta 

handsfree-samtal!

TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 7 -



sony xav-ax1000
Anslut via Apple CarPlay eller Bluetooth - styr 
via mobilen!

• Apple CarPlay
• Bluetooth & AUX/USB
• 3 par lågnivå

3990 KR

art. 120XAVAX1000
Sony XAV-AX8050D
Avancerad bilstereo med enkel montering. 3 par 
lågnivå på 5V och Apple CarPlay!

• Apple CarPlay / Android Auto
• 8,9” touchskärm
• DAB+ Digital Radio

8490 KR

art. 120XAVAX8050
pioneer sph-da130dab
Stereo med 6,2” touchskärm utvecklad för 
användande med Apple CarPlay!

• Apple CarPlay & Spotify
• Bluetooth, AUX/USB
• 3 par lågnivå (4V)

6195 KR

art. 135SPHDA130DAB

pioneer deh-s220ui
Spela din musik via CD, AUX & USB. 2 par 
lågnivå för externa slutsteg!

• AUX/USB & CD-spelare
• 5-bands grafi sk EQ
• 2 par lågnivå

1290 KR

art. 135DEHS220UI

Sony MEX-GS820BT
Stereo med 4x100W effekt och Bluetooth för 
stream & Handsfree!

• Bluetooth, AUX/USB & CD
• 4x100W klass D-förstärkare
• 3 par lågnivå (5V)

2490 KR

art. 120MEXGS820BT

pioneer mvh-a210bt
6,2” skärm, trådlös musikuppspelning och stora 
inställningsmöjligheter!

• Bluetooth & AUX/USB
• 13-bands grafi sk EQ
• 3 par lågnivå

2890 KR

art. 135MVHA210BT

pioneer mvh-s420bt
Mediaspelare med Bluetooth och ett lågt 
monteringsdjup!

• Bluetooth & AUX/USB
• Kontrollera via app
• 2 par lågnivå

1290 KR

art. 135MVHS420BT

Sony DSX-GS80
Kraftfull enkeldin med Bluetooth och 5V på 
lågnivå!

• 4x100W AX
• 10-bands grafi sk EQ / Tidskompensering
• 3 par lågnivå (5V)

2890 KR

art. 120DSXGS80

pioneer avh-z9200dab
Dubbeldin med funktioner som Android Auto, 
trådlös Apple CarPlay och mycket mer!

• Smartfunktioner för Apple & Android
• Waze kartfunktion
• 3 par lågnivå (4V)

9990 KR

art. 135AVHZ9200DAB

Se fl er enheter från Pioneer och Sony på brl.se/bilstereo

pioneer deh-s520bt
Enkeldin med stora inställningsmöjligheter och 
trådlös anslutning!

• Bluetooth, AUX/USB & CD
• 13-bands EQ & Tidskompensering
• 3 par lågnivå

1990 KR

art. 135DEHS520BT

pioneer sph-10bt
Modern smartstereo - styr med din telefon som 
enda verktyg!

• Använd din smartphone som skärm
• Kompatibel med Pioneer Smart Sync App
• 13-bands grafi sk EQ / 2 par lågnivå

1590 KR

art. 135SPH10BT

Låt BRL installera din nya stereo. 
Läs mer om montering i bil på 
sid. 98. På katalogens baksida 
hittar du kontaktuppgifter till 

samtliga av våra butiker!

TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se - 8 - Tel: 019-20 67 50



Byte av bilstereo är för många det första steget när det kommer till att för-
bättra sitt billjud. Detta öppnar många dörrar, oavsett om du är ute efter att 
addera en simpel AUX-ingång för musikstreaming eller avser att i förläng-

ning installera ett avancerat ljudsystem.

Vad bör man tänka på och vad behöver man för att göra bytet så smärtfritt 
och enkelt som bara möjligt?

Önskar du Bluetooth, AUX, inbyggd navigation eller smart uppkoppling med Apple Car-
Play/Android Auto? Anspråken är givetvis grunden för att hitta en stereo som känns rätt. 

I denna katalog hittar du ett urval av de huvudenheter vi erbjuder från tillverkare som 
JVC, Alpine och Kenwood. Besök brl.se/bilstereo eller någon av våra fysiska butiker för 
att se hela sortimentet!

Det behöver inte vara svårt att byta stereo. Kablar och tillbehör som används vid installatio-
nen baseras på vilken bil och årsmodell man har. Lösningarna är Plug ’n’ play i det avseen-
det att man kopplar in sig mellan bilens originalkablar och stereons medföljande kablar.

Det fi nns olika kablage beroende på om man har ett aktivt ljudsystem (inbyggt slutsteg ori-
ginal) eller om man har ett vanligt passivt system där originalstereons inbyggda effekt driver 
kalaset. Har man knappar på ratten för att höja/sänka volym och byta låt krävs ett så kallat 
rattstyrningskablage för att bibehålla funktionen även efter bytet. Vi har möjlighet att få fram 
kablage och tillbehör till de allra fl esta bilmodeller, nya som gamla.

Anpassning till bilens interiör är viktigt, både för en säker montering men också av rent 
estetiska skäl. Med rätt typ av tillbehör kan man få en eftermarknadsinstallation att se mer 
eller mindre helt original ut. Därför fi nns det även monteringsramar och attribut som är 
anpassade till din specifi ka bil, som matchar både färgmässigt och detaljmässigt.

På sid. 93-97 har vi samlat de allra vanligaste monteringstillbehören. Om tillbehör till din 
bilmodell saknas, så hittar du tillbehör till marknadens allra fl esta bilmodeller på brl.se.

När man slutligen hittat rätt bilstereo och alla de tillbehör som krävs, är det dags att mon-
tera. Idag kan man hitta massa nyttiga tips, guider och hjälp på nätet, om det är så att 
man är osäker hur det ska gå till. Om du hellre lägger tid på annat kan vi självklart hjälpa 
till med montering!

Läs mer om montering på sid. 98, på brl.se/montering och kontakta din 
närmaste BRL-butik för att boka tid redan idag!

1. hitta din bilstereo!

byta bilstereo!

2. hitta rätt monteringstillbehör!

3. montera - eller lat brl montera!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 9 -



gas ALPHA kitsystem
2-vägs kitsystem med tight mellanregister och 
detaljerade toppar. Diskant med spridningslins. 
Levereras komplett med högtalarkabel, galler 
och delningsfi lter.

PRIS FR. 798 KR

högtalare
Den som söker att förhöja ljudkvaliteten i bilen gör rätt i att byta ut sina 
originalhögtalare. Vi har koaxialhögtalare och kitsystem i mängder av olika 
utföranden - för alla smaker!

Hitta dina egna favoriter i urvalet i katalogen, där vi samlat högtalare från 
marknadsledande varumärken som GAS, Hertz och Rockford Fosgate. 

Viktigt att tänka på innan köp och byte av högtalare i bil är att säkerställa 
vilken storlek du faktiskt behöver. Man kan underlätta monteringen med 
modellspecifi ka tillbehör, se sid. 94 för ett urval av populära tillbehör. 

För att se vårt fulla sortiment av högtalare och monteringstillbehör besöker 
du brl.se/hogtalare eller din närmaste BRL-butik!

gas alpha högtalare Välkonstruerad och välljudande högtalarserie som levererar 
mycket med små medel, tack vare hög dB-känslighet och en 
lovande effekttålighet. Levereras komplett med galler och mon-
teringstillbehör. 4 ohm impedans.

PRIS FR. 398 KR398 

gas retro högtalare
Retro-inspirerade single stereo-högtalare framtagna för 
att passa i originalhål i mängder av gamla amerikanare!
Se kompatibla bilar på brl.se/retro

PRIS FR. 798 KR798 

gas beat högtalare
Prisvärd instegsserie med stort och ka-
raktäristiskt ljud! Impedans på 4 ohm.

PRIS FR. 298 KR

gas beat högtalare

 Modell Storlek Pris

 GAS ALPHA 356 3,5 tum 398 kr

 GAS ALPHA 456 4 tum 498 kr

 GAS ALPHA 556 5,25 tum 598 kr

 GAS ALPHA 656 6,5 tum 698 kr

 GAS ALPHA 6956 6x9 tum 898 kr

 GAS ALPHA 856 8 tum 998 kr

Modell Storlek Pris

GAS RETRO 4X8N 4x8 tum 798 kr

GAS RETRO 4X10N 4x10 tum 798 kr

GAS RETRO 5X7N 5x7 tum 798 kr

GAS RETRO 6X9N 6x9 tum 998 kr

Modell Storlek Pris

GAS BXF52 5,25 tum 298 kr

GAS BXF62 6,5 tum 348 kr

GAS BXF693 6x9 tum 498 kr

Modell Storlek Pris

GAS ALPHA 5K 5,25 tum 798 kr

GAS ALPHA 6K 6,5 tum 898 kr

Se fl er högtalare från GAS på brl.se/hogtalare

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 10 -



Koaxialhögtalare är en benämning på 
högtalare där diskanten och mellanregistret

 är sammansatta. Välj kitsystem om du 
önskar separat, ställbar diskant!

TIPS!

gas silver högtalare
Högkvalitativ, kraftfull och välljudande 
högtalarserie. Ett klart, detaljrikt men 
även kraftfullt ljud. 

Högtalarna har hög dB-käns-
lighet som gör dem lättdrivna 
och hög effekttålighet som 
bäddar för fantastiskt välljud 
och rejält med tryck. Levere-
ras komplett med galler och 
monteringstillbehör.

PRIS FR. 698 KR

gas silver kit
2-vägs kitsystem med 
tryck i mellanregistret och 
högupplöst diskant. 

Levereras med ställbara 
fi lterboxar och monterings-
tillbehör.

PRIS FR. 1498 KR

gas bmw kitsystem
2-vägs custom kitsystem för 
utvalda BMW-modeller. 
Installationen är Plug N Play!

• Passar ex. 5-serie 2004-
• 4” mellanregister, 1” diskant
• Plug N Play

2798 KR

gas bmw kitsystem
2-vägs custom kitsystem för 

Installationen är Plug N Play!

• 4” mellanregister, 1” diskant

art. 900GS4BMW3

gas tw1 diskant
1” diskant med inbyggt delningsfi lter 
samt medföljande kablage och skruv.

• Pris för par
• 50W RMS / 100W MAX
• Känslighet 93dB

198 KR

art. 900TW1

gas GS6SQ kitsystem
6,5” SQ-kitsystem med 
högkvalitativt konmaterial och 
noggrant selekterade kompo-
nenter.

• 140W RMS / 280W MAX
• 4st separata delningsfi lter
• 3 ohm impedans

2998 KR

art. 900GS6SQ

högkvalitativt konmaterial och 
noggrant selekterade kompo-

• 140W RMS / 280W MAX
• 4st separata delningsfi lter

gas gsb 780
3-vägs lådhögtalare för simpel installation 
och minimal åverkan i bil.

• 100W RMS / 200W MAX
• 4” bas, 3” mellanregister & 1.75” diskant
• Pris för par

art. 900GSB780

998 KR

gas gsb 780GAS ALPHA MSB-35
Marintåliga lådhögtalare som fungerar 
perfekt i bilen, båten eller på altan!

• 100W RMS / 200W MAX
• Vridbar fästbygel
• Pris för par

art. 900ALPHAMSB35

598 KR

GAS ALPHA ABX4B
Kompakt och stänktålig 4” lådhögtalare 
med stort ljud och vridbar bygel. 

• 45W RMS / 90W MAX
• Stänktålig
• Pris för par

art. 900ABX4B

398 KR

tillbehör
silent coat startkit demonteringskit högtalaradapter

199 KR 498 KR PRIS FR. 99 KR

Startkit för ljudisolering. 
Räcker till en dörrsida! 

Demonteringskit med fem 
olika delar. 

Högtalaradapter för olika 
bilmodeller. Se sid. 94-97!

art. 825STARTERSET art. 701CT5065

 Modell Storlek Pris

 GAS GS32 3,5 tum 698 kr

 GAS GS42SL 4 tum 798 kr

 GAS GS52 5,25 tum 898 kr

 GAS GS62SL 6,5 tum 998 kr

 GAS GS69 6x9 tum 1298 kr

 Modell Storlek Pris

 GAS GS5K 5,25 tum 1498 kr

 GAS GS6K 6,5 tum 1798 kr

tillbehör
Se fl er högtalare från GAS på brl.se/hogtalare

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 11 -



rockford fosgate punch
Koaxialhögtalare med påkos-
tad konstruktion och kraftfullt 
ljud som passar fanatikern 
med ett begär för kvalitetsljud 
och Rockfords stilrena design. 

Patenterad Flex Fit-korg för 
enkel montering.

PRIS FR. 698 KR

rockford fosgate punch kit
2-vägs förstklassigt kitsystem med 
Flex Fit-korg och polypropylen-kon 
som bidrar till ett kraftfullt och 
välbalanserat ljud. 

Komplett med mellanregister, 
diskant och delningsfi lter!

PRIS FR. 1998 KR

rockford fosgate power
Power-serien är Rockfords 
tyngsta serie koaxialhögtalare. 
Stort, kraftfullt ljud och givetvis 
enbart förstklassiga kompo-
nenter. 

Njut av Rockfords signatur-ljud!

PRIS FR. 998 KR

rockford fosgate prime kit
2-vägs kitsystem med brett 
frekvensomgång och integrerat 
delningsfi lter. 

Detta är ett passande samt 
prisvärt val för dig som vill få 
en bättre ljudbild i bilen för en 
mindre summa pengar.

PRIS FR. 1198 KR

frekvensomgång och integrerat 

PRIS FR. 1198 KR

rockford fosgate prime

PRIS FR. 498 KR

Prisvärd serie koaxialhögtalare med polypropylen-kon och in-
tegrerad silkesdome-diskant. Detta är ett mycket bra val för dig 
som är ute efter ett par prisvärda högtalare som drivs till fullo 
även med lite effekt.

rockford fosgate prime
tegrerad silkesdome-diskant. Detta är ett mycket bra val för dig 

rockford fosgate punch kit
2-vägs förstklassigt kitsystem med 
Flex Fit-korg och polypropylen-kon 

PRIS FR. 1998 KR

RMS Effekttålighet avslöjar vilken effekt högtalaren tål att 
belastas med kontinuerligt utan att ta skada!TIPS!

rockford fosgate punch
Koaxialhögtalare med påkos-
tad konstruktion och kraftfullt 
ljud som passar fanatikern 
med ett begär för kvalitetsljud 
och Rockfords stilrena design. 

Patenterad Flex Fit-korg för 

PRIS FR. 698 KR

 Modell Storlek Pris

ROCKFORD R14X2 4 tum 498 kr

 ROCKFORD R1525X2 5,25 tum 598 kr

 ROCKFORD R165X3 6,5 tum 698 kr

ROCKFORD R169X3 6x9 tum 798 kr

 Modell Storlek Pris

ROCKFORD P132 3,5 tum 698 kr

 ROCKFORD P142 4 tum 898 kr

 ROCKFORD P1462 4x6 tum 798 kr

ROCKFORD P152 5,25 tum 1098 kr

 ROCKFORD P1650 6,5 tum 1098 kr

 ROCKFORD P1675 6,75 tum 998 kr

 ROCKFORD P1694 6x9 tum 1498 kr

 Modell Storlek Pris

ROCKFORD T142 4 tum 998 kr

 ROCKFORD T1462 4x6 tum 1098 kr

 ROCKFORD T152 5,25 tum 1298 kr

ROCKFORD T1572 5x7 tum 1498 kr

 ROCKFORD T1650 6,5 tum 1298 kr

 ROCKFORD T1675 6,75 tum 1498 kr

 ROCKFORD T1693 6x9 tum 2298 kr

 Modell Storlek Pris

ROCKFORD P152S 5,25 tum 1998 kr

ROCKFORD P165-SE 6,5 tum 2698 kr

 Modell Storlek Pris

ROCKFORD R152-S 5,25 tum 1198 kr

ROCKFORD R16-S 6,5 tum 1198 kr

Se fl er högtalare från Rockford Fosgate på brl.se/hogtalare

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 12 -



hertz dieci dcx
Prisvärd serie koaxialhög-
talare. En enkel utformning 
med kvalitativa material tillåter 
hög prestanda till ett bra pris. 

Högtalarna är lättdrivna och 
passar utmärkt att driva direkt 
med bilstereons inbyggda 
effekt!

PRIS FR. 498 KR

hertz dieci dsk
Prisvärt och lättdrivet 2-vägs 
kitsystem med en enkel men 
kvalitativ utformning för hög 
prestanda till ett bra pris. 

Komplett med mellanregister, 
diskant och delningsfi lter. PRIS FR. 898 KR 898 

hertz mille mpk
En serie kitsystem från Hertz 
omtyckta Mille-serie. Lättmon-
terade högtalare, med fast bas 
och klara toner. Grymt välljud!

PRIS FR. 2398 KR

B2 Audio Riot61
6.5” kraftfullt och välljudande 2-vägs 
kitsystem från B2 Audio’s RIOT-serie. Ett 
enkelt sätt att få förstklassigt ljud i bilen. 
Det breda frekvensomfånget bäddar för en 
detaljrik och naturtrogen återgivning.

• Effekttålighet 75W RMS / 150W MAX
• Impedans 4 ohm
• Frekvensomfång 60 - 23 000 Hz

art. 505RIOT61

1649 KR

B2 Audio ELSQ 6.1
Prisvärt 6.5” 2-vägs kitsystem från danska 
B2 Audio som levererar ett kraftfullt ljud till 
ett bra pris. Medföljande delningsfi lter låter 
dig välja mellan 3 olika nivåer av dB-brant-
het på diskanten.

• Effekttålighet 75W RMS / 150W MAX
• Impedans 4 ohm
• Frekvensomfång 65 - 22 000 Hz

art. 505ELSQ61

1498 KR

B2 audio RIOT65
6.5” koaxialhögtalare av god kvalitet
från B2 Audio’s RIOT-serie. Du kan förvän-
ta dig hög verkningsgrad och bra prestan-
da tack vare en gedigen konstruktion.

• Effekttålighet 75W RMS / 150W MAX
• Impedans 4 ohm
• Frekvensomfång 50 - 20 000 Hz

art. 505RIOT65

849 KR

 Modell Storlek Pris

 HERTZ DCX873 3,5 tum 498 kr

 HERTZ DCX1003 4 tum 498 kr

 HERTZ DCX4603 4x6 tum  598 kr

 HERTZ DCX1303 5,25 tum 598 kr

HERTZ DCX5703 5x7 tum  598 kr

HERTZ DCX1653 6,5 tum 698 kr

HERTZ DCX1703 6,7 tum 698 kr

HERTZ DCX6903 6x9 tum 798 kr

HERTZ DCX7103 7x10 tum 898 kr

 Modell Storlek Pris

HERTZ DSK1303 5,25 tum 898 kr

HERTZ DSK1653 6,5 tum 998 kr

 Modell Storlek Pris

HERTZ MPK1303 5,25 tum 2398 kr

HERTZ MPK1653 6,5 tum 2498 kr

HERTZ MPK16503 6,5 tum 2998 kr

HERTZ MPK1633 6,5 tum 3498 kr

Modellspecifi k högtalaradapter bör användas 

vid montering. Se sid. 93 för tillbehör till de 

vanligaste modellerna!

TIPS!

6,5 tum 998 kr

Se fl er högtalare från Hertz och B2 Audio på brl.se/hogtalare

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 13 -



audison apx högtalare
Koaxialhögtalare som levererar 
otroligt välljud av högsta kvalitet. 
Den beryktade Prima-serien byg-
ger på högkvalitativa komponenter 
och är ämnad för entusiaster som 
endast nöjer sig med det bästa.

PRIS FR. 898 KR

morel maximo ultra coax
Förstklassig och prisbelönt serie 
koaxialhögtalare som är ett hant-
verk av ren kvalitet och sonisk 
prestanda, till ett väldigt attraktivt 
pris.

En specialbehandlad papperskon 
och en datorgenererad upphäng-
ning ligger till grund för för väldigt 
låg distorsion och ökad basdy-
namik.

PRIS FR. 1398 KR

audison apk kitsystem
Kitsystem som återger 
otroligt välljud och en bred, 
verklighetstrogen ljudbild. 
Den beryktade Prima-serien 
bygger på högkvalitativa 
komponenter och har över 
åren fått stående ovationer 
av kritiker. 

PRIS FR. 1698 KR

otroligt välljud av högsta kvalitet. 
Den beryktade Prima-serien byg-
ger på högkvalitativa komponenter 
och är ämnad för entusiaster som 

*3-vägs kitsystem med diskant, mellanregister, bas, delningsfi lter samt galler

audison apk kitsystem

 Modell Storlek Pris

 AUDISON APX4 4 tum 898 kr

 AUDISON APX5 5 tum 1198 kr

 AUDISON APX570 5x7 tum 1098 kr

 AUDISON APX65 6,5 tum 1498 kr

 AUDISON APX690 6x9 tum 1498 kr

 Modell Storlek Pris

 MOREL MAXIMO COAX 4 4 tum 1398 kr

 MOREL MAXIMO COAX 5 5,25 tum 1598 kr

 MOREL MAXIMO COAX 6 6,5 tum 1598 kr

 MOREL MAXIMO COAX 6X9 6x9 tum 1698 kr

 Modell Storlek Pris

 AUDISON APK130 5,25 tum 1698 kr

 AUDISON APK165 6,5 tum 1698 kr

 AUDISON APK163* 6,5 tum 2998 kr

morel virtus nano kitsystem
Världens mest slimmade 6.5 tums 2-vägs kitystem med 
ett häpnadsväckande monteringsdjup på 17mm. Detta 
innovativa kitsystem är trots ultraslimmat format förvå-
nansvärt kraftfullt med ett brett frekvensomfång.

• Effekttålighet 100W RMS
• Impedans 4 ohm
• Känslighet 88 dB
• Frekvensomfång 50Hz - 20kHz

5998 KR

art. 555VIRTUSNANO602

morel virtus nano integra
Prisbelönad och innovativ koaxialhögtalare med ett monteringsdjup 
på häpnadsväckande 17mm. Denna högtalare är inte byggd som en 
vanlig koaxialhögtalare, utan har separata anslutningar för diskant 
och midbas, som ansluts till 
medföljande delningsfi lter eller till 
varsina kanaler på ett slutsteg.

• Effekttålighet 100W RMS 
• Impedans 4 ohm
• Känslighet 88 dB
• Frekvensomfång 50Hz - 25kHz

5998 KR

art. 555VIRTNANINT602

Välj högtalarstorlek utefter din bils förutsättningar. 

Se sid. 94 eller besök brl.se för mer information!
TIPS!

Spana in på vår Youtube-kanal där 

vi visar hur man byter högtalare!

youtube.com/BRLSweden

Scanna QR-koden för att komma 
direkt till vår Youtube-kanal

• Frekvensomfång 50Hz - 20kHz

medföljande delningsfi lter eller till 

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 14 -



alpine ute-92bt & gas silver-högtalare

kenwood dmx8019dabs & gas silver

gas gma151bt & gas beat-högtalare

JVC KW-M741BT & GAS SILVER kitsystem

art. SETUTE92BTSILVER

art. SETDMX8019SILVER

art. SETGMA151BEAT 

art. SETKWM741SILVERK

alpine ute-92bt & gas silver-högtalare
Paket med kvalitativ mediaspelare, fullmatad med funktion och fi ness tillsam-
mans med 2 par av de välspelande GAS SILVER-högtalarna i valfri tillgänglig 
storlek.

• 2 par GAS SILVER-högtalare
• 4x50W MOSFET & 24 bit DAC
• Bluetooth, USB & AUX
• 3 par lågnivå

Högkvalitativt paket som innehåller en fullspäckad och förstklassig multime-
dia-maskin samt 2 par GAS SILVER-högtalare i valfri tillgänglig storlek.

• 2 par GAS SILVER-högtalare
• Trådlös Apple CarPlay & Android Auto
• Trådlös spegling för Android
• 6.95 tums touchskärm
• 3 par lågnivå, 5V

Instegspaket med prisvärd och funktionsrik bilstereo samt 2 par kaxiga & spel-
glada GAS BEAT-högtalare i valfri tillgänglig storlek.

• 2 par GAS BEAT-högtalare
• 4x50W MOSFET
• Bluetooth, USB & AUX
• 2 par lågnivå
• Appstyrning & fjärrkontroll

Kvalitetspaket som innehåller en funktionsrik multimedia-maskin samt ett kitsys-
tem och högtalare från GAS SILVER-serie. Välj fritt mellan tillgängliga storlekar 
för kitsystem och högtalare.

• 1 kitsystem & 1 par högtalare från GAS SILVER-serie
• Apple CarPlay & Android Auto
• 3 par lågnivå, 4V
• 13-bands grafi sk EQ

2498 KR / 4291 KR 1298 KR / 1644 KR

6498 KR / 8094 KR8990 KR / 10286 KR

pioneer mvh-s420bt & hertz dcx

Prisvärt & spelglatt paket som innehåller en 
fi nessrik bilstereo och 2 par lättdrivna Hertz 
DCX-högtalare i valfri tillgänglig storlek.

• 2 par Hertz DCX-högtalare
• 4x50W MOSFET
• Kort chassi

art. SETMVHS420DCX

2090 KR / 2786 KR

jvc kd-x372bt & rockford punch

Ett paket av god kvalitet som innehåller en 
smart stereo och 2 par riktigt välspelande Rock-
ford Punch-högtalare i valfri tillgänglig storlek.

• 2 par Rockford Punch-högtalare
• 4x50 MOSFET
• Bluetooth, USB & AUX

art. SETX372PUNCH

2790 KR / 3886 KR

Sony DSX-GS80 & GAS ALPHa

Högpresterande paket bestående av en kraftfull 
bilstereo och 2 par välljudande samt snygga 
GAS ALPHA-högtalare i valfri tillgänglig storlek.

• 2 par GAS ALPHA-högtalare
• 4x100W Klass-D (2 ohm)
• Bluetooth, USB & AUX

art. SETDSXGS80AL

3590 KR / 5186 KR

gas gma151bt & gas beat-högtalare

pioneer mvh-s420bt & hertz dcx

stereopaket

Se fl er stereopaket på brl.se/stereopaket

Här hittar du ett urval av våra bilsteropaket där vi kombinerat en bilstereo med två par 
högtalare i valfri storlek. En riktigt bra deal!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 15 -



Dämpning är en av de viktigaste komponenterna i ett lyckat billjuds-bygge. 
Genom att dämpa exempelvis dörrar, tak, bagage och hjulhus kan man 
lyckosamt stänga ute vägljud, förhindra plåtskrammel och samtidigt 

behålla allt fi nt välljud inuti kupén. I katalogen återfi nns ett urval av dämp-
material från Silent Coat och CTK. För att se vårt fulla sortiment besöker 
du brl.se/dampmaterial eller din närmaste BRL-butik!

Silent Coat Startkit
art. 825STARTERSET

Ett startkit ifrån Silent Coat för ljudisolering i bil. Det är perfekt för att be-
handla de kritiska områdena runt dina högtalare för att ge dig en superb 
ljuduppgradering. Räcker till en dörrsida.

Med i paketet är:
4 x Silent Coat Deadening (375x265mm styck)
1 x Absorber 15-panel (370x250mm)
1 x Isolator 4-panel (370x250mm

199 KR

silent coat 
multilayer extra
Dämpmatta som minskar vibrationer och 
resonans. Extra effektiv tack vare fyra 
lager av dämpningseffektiva material.
Säljs även styckvis!

PRIS FR. 598 KR

Modell      Tjocklek  Yta   Pris

SILENT COAT SCMLEX10 5 mm  10 ark   598 kr

SILENT COAT SCMLEX18 4 mm  20 ark   998 kr

silent coat noise isolator
Dämpmatta som absorberar 
buller och isolerar mot kyla samt 
värme. Används med fördel i 
hjulhus och på golv för att ta bort 
vägljud. Säljs även styckvis!

PRIS FR. 798 KR

Modell     Tjocklek  Yta   Pris

SILENT COAT SCNI1018  10 mm  6 ark   798 kr

SILENT COAT SCNI627  6 mm  9 ark   898 kr

tillbehör
silent coat roller aluminium roller dämpull

198 KR 68 KR 98 KR

Roller gör arbetet med monte-
ringen av dämpmattorna betyd-
ligt lättare. Bredd 70mm. 

Perfekt för att trycka ut luftbubblor vid 
plastning av tex dörrsidor eller för att 
trycka ner dämpmatta i dörr/golv.

Dämpull tillverkad av polyes-
terfi ber, vilket gör den mjuk 
och hygienisk att arbeta med

art. 825PTF12070BBQ art. 820AROLLER art. 950990

tillbehörtillbehörtillbehör

198 

Roller gör arbetet med monte-
ringen av dämpmattorna betyd-
ligt lättare. Bredd 70mm. 

Se mer dämpmaterial på brl.se/dampmaterial

dämpull

98 

Dämpull tillverkad av polyes-
terfi ber, vilket gör den mjuk 
och hygienisk att arbeta med

dämpmaterial

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 16 -



silent coat vibrodamping
Dämpmatta som minskar vibrationer, resonans, isolerar 
och ger stadga. Självhäftande och lättapplicerat.

Säljs även styckvis!

PRIS FR. 998 KR

Modell     Tjocklek Yta   Pris

SILENT COAT SCM220  2 mm 2 m2   998 kr

SILENT COAT SCM412  4 mm 1,17 m2   998 kr

SILENT COAT SCM2BULK 2 mm 4 m2   1998 kr

silent coat sound absorber
Ljudabsorberande matta som avlägs-
nar vägbuller och plåt- och plastskram-
mel. Agerar även diffusor. Själv-
häftande och lättapplicerat.
Säljs även styckvis!

PRIS FR. 498 KR

Modell     Tjocklek Yta   Pris

SILENT COAT SCSA1512 15 mm 4 ark   498 kr

SILENT COAT SCSA3506 35 mm 2 ark   598 kr

SILENT COAT SCSA727   7 mm 9 ark   998 kr

silent coat 
noise buffler 20
Ljudabsorberande fi lt för optimal 
absorption över ett brett frek-
vensomfång. Självhäftande.

298 KR

silent coat sound absorber
Ljudabsorberande matta som avlägs-
nar vägbuller och plåt- och plastskram-
mel. Agerar även diffusor. Själv-

art. 825SCNB2010
noise buffler 20
Ljudabsorberande fi lt för optimal 
absorption över ett brett frek-

Se mer dämpmaterial på brl.se/dampmaterial

Vibrationsdämpare ska appliceras direkt på 

renskrapad plåt. En roller underlättar!

TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 17 -



ctk softtape
Smidig lösning som eliminerar 
skrammel och vibrationer från 
plast- och plåtdelar. Självhäf-
tande och lättapplicerad.

art. 827TAPE2M

98 KR

ctk samplebox
Paket med provbitar från CTKs 
utbud av dämpningsmaterial.

art. 827SAMPLEBOX

98 KR

ctk anticreak
Självhäftande tejp för att eli-
minera ljud och skrammel från 
exempelvis dörrsidor.

art. 827ANTICREAK

98 KR

ctk practic
Flexibel dämpmatta som 
absorberar vibrationer och 
ljudisolerar. Självhäftande och 
lättapplicerad.

art. 827PRACTIC2

698 KR

ctk anticorrosive
Ljuddämpande massa som 
även agerar rostskydd. App-
liceras endast på utsidan av 
fordonet.

art. 827MASTIC

249 KR

ctk foilfix
Tätningsark av aluminium för 
täckning av håligheter. Isolerar, 
stadgar och läggs som bas för 
ytterligare dämpmattor.

art. 827FOILFIX200

1098 KR

ctk headlight cord
Tätningsmassa för exempelvis 
framlyktor. Förhindrar genom-
trängande fukt.

art. 827CORD6

198 KR

ctk caimat
Dämpmatta som absorberar 
buller och isolerar mot kyla 
samt värme. Självhäftande och 
lättapplicerad.

art. 827CAIMAT8

1098 KR

ctk softtape

Se mer produkter från CTK på brl.se/dampmaterial

ctk dominator dämpmatta
Mycket gedigen dämpmatta som 
minskar vibrationer, resonans, 
isolerar och ger stadga. Perfekt för 
extrema SPL-system. Självhäftande 
och lättapplicerad.

1998 KR

Modell    Tjocklek Yta   Pris

CTK DOM20   2 mm  3,85 m2   1998 kr

CTK DOM30   3 mm  3,15 m2   1998 kr

CTK DOM40   4 mm  2,45 m2   1998 kr

ctk elastic 
dämpmatta
Elastisk dämpmatta som absorberar 
ljud, buller och isolerar. Olje- och 
fuktavvisande. Självhäftande och 
lättapplicerad.

PRIS FR. 1298 KR

Modell    Tjocklek Yta   Pris

CTK ELASTIC10   10 mm 4 m2   1298 kr

CTK ELASTIC6   6 mm  6 m2   1498 kr

ctk premium dämpmatta
Gedigen dämpmatta som 
minskar vibrationer, resonans, 
isolerar och ger stadga. Själv-
häftande och lättapplicerat.

998 KR

Modell    Tjocklek Yta   Pris

CTK PREM22   2,2 mm 2,7 m2   998 kr

CTK PREM30   3 mm  2,22 m2   998 kr

CTK PREM40   4 mm  1,85 m2   998 kr

ctk wavefix 
dämpmatta
Mjuk, fl exibel och ljudabsorberande 
matta. Absorberar främst mellan-
register och högre frekvenser. 
Självhäftande och lättapplicerad.

1498 KR

Modell    Tjocklek Yta   Pris

CTK WAVEFIX15   15 mm 4 m2   1498 kr

CTK WAVEFIX35   35 mm 2 m2   1498 kr

Mjuk, fl exibel och ljudabsorberande Elastisk dämpmatta som absorberar 
ljud, buller och isolerar. Olje- och 
fuktavvisande. Självhäftande och 

KR

Modell    Tjocklek Yta   Pris

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 18 -



För att kunna förbättra bilens förmåga att hantera kraftigare baselement 
eller kunna få ett mer autentiskt ljud så är ljudisolering ett måste inom 
billjudsvärlden.

Utan isolering kan man uppleva att bilens plåt vibrerar relativt enkelt och det är 
vanligt att mindre oljud som motorljud, gnisslande inredning och vind, gör sig 
påminda.  

Denna kombination av oljud och välljud är givetvis inte önskvärd. Genom att 
isolera bilen med vibrationsdämpande material på plåt och ljudabsorbenter runt 
plastdetaljer, avfärdar vi framgångsrikt oönskade missljud.

Det vanligaste är att man i samband med ljuduppgradering i bilen också passar 
på att ljudisolera i samma veva. Detta är för att slippa dubbeljobb i och med att 
man vanligtvis behöver demontera bilens inredning för att komma åt med hög-
talare, kablar etc. Då är det som smidigast att även applicera lite ljudisolerande 
material för att förhindra att behöva plocka bort exempelvis dörrsidor fl er gånger 
än nödvändigt.

Allt från dörrsidor, tak, hjulhus och bagageutrymme är vanligt att ljudisolera och 
resultatet man kan uppnå med detta är alldeles för bra för att blunda för.

Spana in vår Youtube-kanal där vi vidare demonstrerar effekten av ljudisole-
ring samt talar närmre om några av våra absoluta favoritmaterial!

youtube.com/BRLSweden

snabbkurs i dämpmaterial

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 19 -



spl
SPL, eller Sound Pressure Level, är en avgrening inom billjud där det 
primärt handlar om att spela högt - riktigt högt! I vårt stora sortiment av 
SPL-produkter fi nns allt för den som vill trycka dB-nivån några pinnhål 
högre på mätaren, från kända fabrikat som GAS, Hertz, B2 Audio och 

Rockford Fosgate. I katalogen återfi nns ett urval av vårt SPL-sortiment. För 
att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/spl eller din närmaste BRL-butik!

gas psm6
Otroligt populära & prisvärda 6.5 
tums mellanregister/midbasar som 
spelar riktigt, riktigt bra för pengarna. 
Detta är helt klart ett givet val för 
dig som vill spela högre men betala 
mindre.

• Effekttålighet 60W RMS
• Impedans 4 ohm
• Känslighet 92 dB
• Frekvensomfång 100 - 12 000 Hz

298 KR

gas xf692 pro
Koaxialhögtalare på 6x9 tum äm-
nade för SPL. Levererar ordentligt 
med tryck, detaljrikt ljud och tål 
riktigt höga ljudvolymer.

• Effekttålighet 100W RMS
• Impedans 4 ohm
• Känslighet 90 dB

1998 KR

gas psm84/88

Mellanregister/midbasar på 8 tum som 
erbjuder tyngd och en riktigt bra pris-
punkt. Dessa högtalare har en gedigen 
konstruktion, en ren samt snygg design 
och är ämnade för SPL.

• Effekttålighet 75W RMS
• Finns i både 4 ohm & 8 ohm
• Känslighet 93.5 dB
• Frekvensomfång 90 - 10 000 Hz

698 KR

gas xf62 pro
Koaxialhögtalare på 6.5 tum äm-
nade för SPL. Påkostad och rejäl 
konstruktion samt inbyggt galler 
som skyddar högtalarna.

• Effekttålighet 80W RMS
• Impedans 4 ohm
• Känslighet 90 dB

1798 KR

art. 900PSM6

art. SETPSM6X8
art. SETPSMPROPKT2

art. SETPSM88PRO3

art. 900PSXF692

art. 900PSM84
art. 900PSM88

art. 900PSXF62

298 698 

Se fl er SPL-högtalare och SPL-kit på brl.se/spl

finns även i kit!
finns även i kit!

8-pack - 995 KR / 1192 KR
med diskanter & filter - 

1398 KR / 1540 KR

med gas pro 80.2 slutsteg - 2498 KR / 2594 KR

art. SET4652P6P14
i spl-låda med diskanter & filter - 2198 KR / 2538 KR

Kika in vår Youtube-kanal för massvis av fi lmer 

som illustrerar hur du byter högtalare!

TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 20 -



tillbehör
gas delningsfilter silent coat 4kvmgas spl-lådor

298 KR 1998 KRPRIS FR. 998 KR

Delningsfi lter för upp till två 
st 4 ohms högtalarelement 
och en diskant. Guldpläterade 
terminaler.

Dämpmatta som minskar 
vibrationer, resonans, isolerar 
och ger stadga. Självhäftande 
och lättapplicerat.

Perfekt för en smidig 
installation av ett or-
dentligt SPL-system!

art. 900PSX2 art. 825SCM2BULK

GAS PS3M82/84

Förstklassiga 8 tums midbasar med en 
robust konstruktion, otroligt hög pre-
standa och kvalitet. Dessa skönheter 
är för dig som vill spela högst, men 
också bäst.

• Effekttålighet 125W RMS
• Finns i både 2 ohm & 4 ohm
• Känslighet 97 dB
• Frekvensomfång 50 - 4 500 Hz

1798 KR

gas pst14/pst18

Snygga och högljudda 1 tums diskanter 
som ger otroligt mycket ljud för pengar-
na, tack vare en lättdriven konstruktion. 

• Effekttålighet 40W RMS
• Finns i både 4 ohm & 8 ohm
• Känslighet 93 dB
• Säljs i par

348 KR

gas psm64/68

Populära 6.5 tums mellanregister/mid-
basar som spelar väldigt bra och ligger 
på ett grymt pris sett till prestanda. 
Trots att de liknar PSM6, har PSM64/68 
en större magnet samt en mer gedigen 
konstruktion, vilket bidrar till ännu bättre 
prestanda.

• Effekttålighet 60W RMS
• Finns i både 4 ohm & 8 ohm
• Känslighet 92 dB
• Frekvensomfång 100 - 12 000 Hz

598 KR

gas pst38

Förstklassigt monster till horndiskant som bjuder 
på ett riktigt klart ljud och höga ljudvolymer tack 
vare en känslighet på 109 dB. 

• Effekttålighet 35W RMS
• 8 ohm impedans
• Känslighet 109 dB
• Säljs styckvis 998 KR

gas pst34

Förstklassigt monster till horndiskant som bjuder 
på ett riktigt klart ljud och höga ljudvolymer tack 
vare en känslighet på 109 dB. 

• Effekttålighet 50W RMS
• 4 ohm impedans
• Säljs parvis 1298 KR

GAS PS3M62/64

Förstklassiga 6.5 tums midbasar med 
en robust konstruktion, otroligt hög 
prestanda och kvalitet. Dessa skönhe-
ter är för dig som vill spela högst, men 
också bäst.

• Effekttålighet 100W RMS
• Finns i både 2 ohm & 4 ohm
• Känslighet 96 dB
• Frekvensomfång 60 - 5 000 Hz

1498 KR

art. 900PS3M82
art. 900PS3M84

art. SETPS3M84PKT2

art. SET4652PSM64P14

art. SETPS3M64PKT3art. SETPS3M64X4

art. 900PST14
art. 900PST18

art. 900PSM64
art. 900PSM68

art. 900PST38

art. 900PST34

art. 900PS3M62
art. 900PS3M64

598 598 

1498 

Förstklassigt monster till horndiskant som bjuder 

998 KR

finns även i kit! finns även i kit!

finns även i kit!

med diskanter & filter - 5498 KR / 6188 KR

i spl-låda med diskanter & filter - 2898 KR / 3238 KR

med diskanter & filter - 6998 KR / 7534 KR4-pack - 2798 KR / 2996 KR

På sid. 36-39 hittar du slutsteg för att 

kunna driva ditt SPL-bygge ordentligt!TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 21 -



B2 Audio RAGE midbasar
En serie tunga midbasar med 
otrolig basåtergivning! Kombinera 
högtalarna med ett par rejäla 
SPL-diskanter och du får ett billjud 
som imponerar på de fl esta.

PRIS FR. 1798 KR

Modell    Storlek RMS   Pris

B2 AUDIO RAGE6P   6 tum  120W   1798 kr

B2 AUDIO RAGE8P   8 tum  250W   1998 kr

B2 AUDIO RAGE10P  10 tum  350W   2990 kr

b2 audio rage power midbasar
PWR-högtalarna är nästintill 
identiska till midbasarna från 
RAGE-serien, men med den 
avgörande skillnaden att de 
också klarar marina miljöer.

PRIS FR.1198 KR

Modell      Storlek  RMS   Pris

B2 AUDIO RAGE8-PWR   8 tum  250W   1998 kr

B2 AUDIO RAGE10-PWR  10 tum  350W   2998 kr

hertz spl show midbasar
Välspelande högtalare med en 
pressad papperskon, samt solid 
och robust struktur. Genom 
smarta komponentval som 
medför en oerhörd termisk- och 
mekanisk-kapacitet är det här en 
passande SPL-högtalare. 

PRIS FR. 1198 KR

Modell    Storlek RMS   Pris

HERTZ SV250.1   10 tum 250W   1198 kr/st

HERTZ SV165.1   6,5 tum 200W   1498 kr

hertz mille midbasar
Mille-serien är framtagen för de 
kräsna, som endast nöjer sig med 
det bästa inom ljud. Optimerad 
genom innovativa tekniker, speciellt 
utvalda material och en högkvalitativ 
produktionsprocess. Allt för att återge 
musiken på så exakt sätt som möjligt, 
som när den spelades in. Effekttåliga 
nog för den som har höga krav på sitt 
SPL-bygge.

PRIS FR. 2998 KR
Modell      Storlek  RMS   Pris

HERTZ ML1650.3    6,5 tum  125W   2998 kr

HERTZ ML1800.3   7 tum  200W   3998 kr

HERTZ SV200.1   8 tum  250W   1898 kr

HERTZ SV200L   8 tum  250W   1998 kr hertz st diskant
Härligt spelglad diskant på 44mm med 
hög känslighet - perfekt för ditt nästa 
SPL-bygge!

PRIS FR. 1198 KR
Modell   Storlek    Impedans   Pris

HERTZ ST 25  25 mm    4 ohm   1198 kr

HERTZ ST 35  35 tum    4 ohm   1798 kr

HERTZ ST 44  44 mm    4 ohm   1498 kr

Hertz MP 165P.3 PRO
Ett par midbasar från Hertz välkända Mille Pro-serie. Tack vare 
en V-formad kon och Boundary Free Surround-tekniken kan MP 
165P.3 skryta med enastående spridnings- 
funktioner som genererar hög SPL!

• 100W RMS
• 94 dB
• 3 ohm

1698 KR

art. 540MP165P3

B2 Audio RAGE diskanter
En serie diskanter som omdefi nierar 
ordet ”högljudd”. Väldigt hög känslig-
het och kvalitativ talspole som gör att 
de kan hantera rejält med effekt!

PRIS FR. 999 KR

hertz c 165 midbas
6.5” midbasar från kvalitetsmärket 
Hertz som är framtagen för att 
spela ett fylligt och naturtroget 
ljud, även vid högre effekter. Pas-
sar därför utmärkt till SPL! C165L 
har en kon gjort av opressat 
papper för ett lite rundare ljud.

art. 540C165

798 KR
B2 AUDIO RAGE T4    4 ohm    1590 kr

 Audio RAGE diskanter

165P.3 skryta med enastående spridnings- 

Modell     Impedans      Pris

B2 AUDIO RAGE TT    4 ohm      999 kr

B2 AUDIO RAGE T1    4 ohm           1290 kr

Se fl er SPL-högtalare och SPL-kit på brl.se/spl

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 22 -



installationsguide SPL
Nedan illustrerar vi några exempel på installation av SPL-högtalare och diskant. I dessa exempel 
använder vi ett delningsfi lter för att avgränsa vilka frekvenser respektive högtalare ska hantera.

Inkoppling av två midbasar / två diskanter

SlutstegSlutsteg

Delningsfi lter Delningsfi lter

Inkoppling av fyra midbasar / två diskanter

rockford punch pro

PRIS FR. 1198 KR

Midbasar konstruerade för krävande SPL-förhållanden. Överdimensionerad kon-
struktion tillsammans med en talspole som tål hög belastning kommer ta ljudet i 
bilen till en ny nivå! Smidiga att installlera tack vare Rockfords Flexfi t-korg!

Modell   Storlek  RMS   Pris/st

ROCKFORD PPS4-6  6,5 tum  100W   1198 kr

ROCKFORD PPS4-10 10 tum  350W   2998 kr

ROCKFORD PPS4-8  8 tum  125W   1498 kr

Midbasar konstruerade för krävande SPL-förhållanden. Överdimensionerad kon-
struktion tillsammans med en talspole som tål hög belastning kommer ta ljudet i 

rockford pp4-nt
Högeffektiv 1 tums horndiskant avsedd 
för rejäla SPL-system. Den kompakta 
storleken tillåter enkel montering - även i 
trånga utrymmen. 

• 50W RMS
• 105 dB
• 4 ohm

art. 510PP4NT

1498 KR/ST

rockford pp4-t
1.5 tums horndiskant för dig som 
gillar att höras! En rejäl diskant 
som tål det mesta och även är 
galet högljudd.

• 50W RMS
• 105 dB
• 4 ohm

art. 510PP4T

1298 KR/ST

rockford pp4-nt
Högeffektiv 1 tums horndiskant avsedd 
för rejäla SPL-system. Den kompakta 
storleken tillåter enkel montering - även i 

Vid SPL-installation ska man inte glömma att använda 
delningsfi lter eller att aktivt dela på slutsteg!TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 23 -



Se fl er baselement från GAS på brl.se/baselement

tillbehör
gas pro 1000.1 monoblock aeroport 4 tum silent coat 4kvm

2498 KR 198 KR 1998 KR

Monoslutsteg som levere-
rar 1000W RMS i 1 ohm!

4 tum port och rör. 
Yttermått: 109mm
Innermått: 103mm
Längd: 400mm

Dämpmatta som minskar 
vibrationer, resonans, isolerar 
och ger stadga. Självhäftande 
och lättapplicerat.

art. 900PRO10001 art. 320AEROPORT4 art. 825SCM2BULK

baselement
Rappa 8 tums element eller kraftiga 15 tums bjässar till basar? För den 
som vill bygga sin egna baslåda, eller ämnar använda en befi ntlig tomlåda, 
är det lösa baselement som gäller.

I katalogen återfi nns ett urval av vårt sortiment av baselement. För att 
se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/baselement eller din närmaste 
BRL-butik!

gas beat baselement

gas alpha baselement

Baselement som levererar högt över sitt låga pris. En instegs-serie med basele-
ment som passar perfekt i enklare ljudbyggen.

Välkonstruerade och prisvärda baselement med förhållandesvis hög effekttålig-
het. Passar bra till både mindre och medelstora ljudbyggen.

PRIS FR. 698 KR

PRIS FR. 798 KR

Modell   Storlek  RMS    Pris

Modell   Storlek  RMS    Pris

GAS BEAT 104  10 tum  250W    698 kr

GAS ALPHA 8D2  8 tum  250W    798 kr

GAS ALPHA 12D2  12 tum  350W    998 kr

GAS BEAT 124  12 tum  250W    798 kr

GAS ALPHA 10D2  10 tum  350W    898 kr

GAS ALPHA 15D2  15 tum  350W    1198 kr

Para dina basar med ett slutsteg som levererar 

önskad effekt i korrekt impedans!TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 24 -



gas comp bas

gas gpx bas

Riktigt kraftfulla och grovt tilltag-
na baselement med högkvalitativ 
och vågbrytande konstruktion. 
Nå grymma dB-nivåer och höj 
pulsen ordentligt!

GPX-serien återger ett bastryck 
perfekt för det avancerade bas-
bygget. Den höga effekttåligheten 
i kombination med hög kvalitet 
på material- och komponentnivå, 
bäddar för maximal leverans.

PRIS FR. 3998 KR

PRIS FR. 3498 KR

gas gpp baselement

PRIS FR. 1298 KR

Stryktåliga och kraftfulla baselement med rejäl magnet-
konstruktion. Kraftig gummiupphängning och kvalitativa 
komponentval ger en välljudande bas.

Modell  Storlek  RMS     Pris

GAS GPP 165D1 6,5 tum  350W     1298 kr

GAS GPP 250D1 10 tum  1000W     1998 kr

GAS GPP 380D1 15 tum  1200W     2998 kr

GAS GPP 200D1 8 tum  500W     1498 kr

GAS GPP 300D1 12 tum  1000W     2498 kr

GAS GPP 460D1 18 tum  1200W     3998 kr

gas pro bas
PRO-seriens baselement passar 
perfekt till såväl personbil som 
tävlingsbil. Dubbla talspolar om 2 
ohm vardera och kraftig magnetkon-
struktion.

PRIS FR. 1798 KR

GAS competition basar
Giganterna ur Competition-serien kommer i storlekarna 24 tum och 33 
tum och liknar ingenting annat. Den skyhöga effekttåligheten och enor-
ma kon-arean säger allt - detta är riktiga monster!

PRIS FR. 19998 KR

GAS GS8BMW NEO
Modellspecifi ka 8” basar som 
passar i BMW-modeller som 
har ljudsystem HiFi eller högre.

• 150W RMS / 200W MAX
• 89dB Känslighet

2998 KR

art. 900GS8BMWNEO

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS PRO 10D2 10 tum 500W 1798 kr

 GAS PRO 12D2 12 tum 500W 1998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS COMP 610 D1 24 tum 8000W 19998 kr

 GAS COMP 840 D1 33 tum 10000W 39998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS COMP 10D1 10 tum 1200W 3998 kr

 GAS COMP 12D1 12 tum 1500W 4998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS GPX 300D1 12 tum 2300W 3498 kr

 GAS GPX 380D1 15 tum 2300W 3998 kr

GAS competition basar

Se fl er baselement från GAS på brl.se/baselement

På sid. 33-34 hittar du tomlådor och tips 

för den som vill bygga sin egna låda!TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 25 -



rockford prime r1 
Prisvärda baselement som 
utlovar god kvalitet och bra 
prestanda. Optimerade för 
slutna lådor.

PRIS FR. 598 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

ROCKFORD R1S410   10 tum   200W    598 kr

ROCKFORD R1S412   12 tum   200W    698 kr

hertz spl-show
Basarna ur SPL-show serien har 
genomgående hög effekttålighet, 
dubbla talspolar och är tillverka-
de för tävlingssammanhang.

PRIS FR. 1998 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

HERTZ SS 12 D2   12 tum   1000W    1998 kr

HERTZ SS 15 D2   15 tum   1200W    2498 kr

rockford punch p2 
Baselement som levererar hög pre-
standa och hög kvalitet i ett snyggt 
format. Denna serie har länge varit 
känd för ”The PUNCH” och utlovar 
precision och kontroll.

PRIS FR. 1298 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

ROCKFORD P2D48   8 tum   250W    1298 kr

ROCKFORD P2D410   10 tum   300W    1998 kr

ROCKFORD P2D412   12 tum   400W    1998 kr

ROCKFORD P2D415   15 tum   400W    2998 kr

rockford punch p3 
Baselement som stolt kallas 
PUNCH-seriens giganter. En 
påkostad och välplanerad 
konstruktion bäddar för ett 
slagkraftigt och tungt basljud.

PRIS FR. 2498 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

ROCKFORD P3D410   10 tum   500W    2498 kr

ROCKFORD P3D412   12 tum   600W    2698 kr

ROCKFORD P3D415   15 tum   600W    2798 kr

rockford punch p1s410
Baselement från den pålitliga PUNCH- 
serien. Detta baselement presterar över 
förväntningarna i denna prisklass och är 
en minst sagt välkonstruerad pjäs som 
håller hög standard.

• Effekttålighet 250W RMS
• Impedans 4 ohm
• 10 tum

998 KR

hertz mille baselement
Baselement av svårslagen kvalitet och 
prestanda. Mille-seriens legend-ele-
ment levererar välljud med stor dyna-
mik, låg distorsion och ett grymt djup.

PRIS FR. 3998 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

HERTZ ML 2000.3   8 tum   700W    3998 kr

HERTZ ML 2500.3   10 tum   700W    5498 kr

rockford punch p3 

hertz mille baselement
Baselement av svårslagen kvalitet och 

art. 510P1S410

När du parallellkopplar två baselement halveras 
impedansen och vid seriekoppling fördubblas 

den - värt att tänka på!TIPS!

serien. Detta baselement presterar över 
förväntningarna i denna prisklass och är 

Hertz CS 300 baselement
12 tums baselement som är optime-
rade för mindre lådor. Dessutom är 
designen gjord för optimal kylning och 
ventilation. Denna serie riktar sig till 
den unga entusiasten som vill spela 
högt. Finns i 2 och 4 ohm impedans.

1598 KR

art. 540CS300S2
art. 540CS300S4

Hertz CS 250 baselement
10 tums baselement som är optimerade 
för mindre lådor. Dessutom är designen 
gjord för optimal kylning och ventilation. 
Denna serie riktar sig till den unga entu-
siasten som vill spela högt.
Finns i 2 och 4 ohm impedans.

1298 KR

art. 540CS250S2
art. 540CS250S4

Se fl er baselement från Rockford Fosgate och Hertz på brl.se/baselement

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 26 -



hertz dieci baselement
Prisvärda baselement som är perfekt 
utformade för mindre lådor tack vare 
en mycket genomtänkt slimmad 
utformning.

PRIS FR. 798 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

HERTZ DS 25.3   10 tum   150W    798 kr

HERTZ DS 30.3   12 tum   250W    798 kr

b2 audio xm baselement
Baselementen i denna serie 
låter dig känna varje beat i hela 
kroppen. Luftfl ödet har optimerats 
för bästa möjliga kylning och SPL. 
Konstruktionen är kraftig och ga-
ranterar stabilitet vid hög effekt.

PRIS FR. 3998 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

B2 AUDIO XM8   8 tum   750W    3998 kr

B2 AUDIO XM18D1   18 tum   3000W    12998 kr

b2 audio hn baselement
Baselement utan kompromisser, som kan 
ta sig an många konkurrenter med råge. 
HN-seriens baselement är riktigt rejält 
konstruerade med material som säkerstäl-
ler effektivitet och stabilitet när trycket är 
som högst.

PRIS FR. 5499 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

B2 AUDIO HN12D2   12 tum   1500W    5498 kr

B2 AUDIO HNX18D2   18 tum   2000W    6998 kr

audison aps basar
Baselement med ett primärt mål - att 
levererar häpnadsväckande bas i 
så små lådor som möjligt, utan att 
kompromissa med kvaliteten.

PRIS FR. 1698 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

AUDISON APS 8R   8 tum   250W    1698 kr

AUDISON APS 8D   8 tum   250W    1898 kr

AUDISON APS 10 S4S  10 tum   400W    1998 kr

AUDISON APS 10D   10 tum   400W    2098 kr

hertz energy basar
Kraftigt konstruerade baselement 
av god kvalitet som erbjuder 
dynamisk och djup bas med ka-
pacitet för höga dB-nivåer. Dessa 
baselement klarar sig även bra i 
mindre lådor.

PRIS FR. 998 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

HERTZ ES 200.5   8 tum   200W    1098 kr

HERTZ ES 300D.5   12 tum   350W    1298 kr

HERTZ ES 300.5   12 tum   350W    1498 kr

b2 audio rage basar
Baselement som i många munnar 
är synonyma med riktigt djup bas 
och rejält tryck. RAGE-seriens 
baselement ser till att du tappar 
hakan när du höjer volymen.

PRIS FR. 1490 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

B2 AUDIO RAGE 8D2   8 tum   400W    1490 kr

B2 AUDIO RAGE 12D2*  12 tum   1200W    3990 kr

B2 AUDIO RAGE 15D2*  15 tum   1200W    4990 kr

b2 audio riot basar
Baselement av god kvalitet som 
levererar rejält med bas, även med 
kräsna mått mätta.

PRIS FR. 2190 KR

Modell   Storlek   RMS    Pris

B2 AUDIO RIOT 10D2   10 tum   750W    2190 kr

B2 AUDIO RIOT 12D2*  12 tum   750W    2290 kr

B2 AUDIO RIOT 15D2*  15 tum   750W    2990 kr

hertz dieci baselement

*Basarna fi nns i både 2x2 ohm och 2x4 ohm impedans

 audio hn baselement

hertz energy basar

Hertz es f20.5 baselement
8 tums baselement speciellt framtagna för mindre 
utrymmen. Slimmad konstruktion och lågt monte-
ringsdjup underlättar enkel installation.

• Effekttålighet 200W RMS
• Impedans 4 ohm

998 KR

art. 540ESF205

8 tums baselement speciellt framtagna för mindre 
utrymmen. Slimmad konstruktion och lågt monte-

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 27 -



gas vito!
en publikfriare

BRL:s GAS VITO är en publikfriare som sedan avtäckning-

en under Bilsport Performance & Custom Motor Show 

2014 har varit en stor favorit på mässor och utställ-

ningar runt om i landet. År efter år har den med sin 

unika konstruktion varit en publikdragare och antalet 

människor som upplevt dess kraft är tiotusentals. 

Bygget kretsar kring vitons skåp, som är ombyggt till en 
tryckkammare där man möts av en basvägg som läm-
nar spår i själ, minne och kropp. 

I originalversionen mötte man en basvägg med 12st 
GAS GPX1244 men vid senare revidering byttes detta 
ut mot den 32 tums stora, monstruösa competition-ba-
sen från GAS. Vid den ombyggnationen passade man 
också på att dunka in hela 24 stycken 8 tums midbasar 
och 16 stycken diskanter - allt för att försöka väga upp 

den galna basen med ett uns av mellanregister och 
diskant! 

Effekten på strax under 20.000W RMS ansågs då vara 
fullt tillräckligt för att kunna kräma på allt och lite till. 
Under 2020 bygger man om igen, för värre ska ju som 
bekant alltid vara värst. 

- MAN KAN ALLTID GÖRA DET LITE BÄTTRE 
OCH LITE VÄRRE ÄN MAN GJORT FÖRUT.

Kommentaren tillhör Philip Eriksson, Butikschef på 
BRL Örebro tillika koordinator för ombyggnationen. 

- När vi tryckte in 32 tums basen tog vi det till en helt 
ny nivå, så nästa steg kände vi givetvis skulle vara 
att ersätta den med en helt ny 33 tums bas ur samma 
serie!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 28 -



Basen man nu ersätter med heter GAS COMP840D1,
en 33 tums gigant med en effekttålighet på hela 
10.000W RMS - mer än dubbelt så högt som hos den 
32 tums stora föregångaren. Mängden midbasar och 
diskanter är densamma (24 middar / 16 diskanter), men 
även här blir det uppbyte till stekheta nykomlingar i GAS 
PRO SPL-sortiment. För att driva ett sådant kalas krävs 
det givetvis mängder och åter mängder med ström och 
där ligger en av de största förändringarna från tidigare 
versioner av GAS VITO. 

Philip fortsätter:
- I förra versionen landade den totala RMS:en runt 
20.000W, men nu har vi valt att använda oss av 7 
stycken GAS PRO SPL POWER 2500.2DF 2-kanals-
steg. Nu pratar vi 35.000W RMS. Det är en effektskill-
nad man inte skojar bort i första laget.

Utöver de mest självklara förändringarna roddas det 

under huven, där man bland annat ger ljudsystemet kor-
rekt strömmässiga förutsättningar att leverera maximalt.  
Nyversionen av GAS VITON kommer att rulla på både 
svenska och utländska vägar redan under den första 
halvan av 2020, där den premiärvisas på Salzburg Auto-
messe i Tyskland och följaktligen på Bilsport Performan-
ce & Custom Motor Show under påskhelgen.

Philip Eriksson, butikschef BRL Örebro

Niklas Quick, byggherre/tekniker

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 29 -



Se fl er baslådor på brl.se/baslador

Inget billjud utan bas, så enkelt är det. Oavsett om du siktar på ett rent 
ljud med enbart understöd av bas, eller ett kraftfullt basbygge, kommer du 
alltid dra nytta av ett bra tillskott. Vi har baslådor för alla smaker, oavsett 

vilket mål du har med ditt ljudsystem. I katalogen återfi nns ett urval av våra 
baslådor. För att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/baslador eller 
din närmaste BRL-butik!

gas beat baslådor
Baslåda i kaxig GAS-design som erbjuder spelglädje för ett pris som 
få konkurrenter kan mäkta med. Den stora favoriten är BEAT310, där 
du får 3 stycken 10 tums element i en låda!

PRIS FR.1298 KRPRIS FR.1298 KR

gas alpha baslådor
Mycket populär baslåda med utstickande design och kraftig konstruk-
tion. Lådan är förstärkt och portad, vilket tillsammans med den höga 
effekttåligheten gör att du kan spela riktigt högt.

PRIS FR.1798 KRPRIS FR.1798 KR

baslador

gas gs8sa 8” aktiv baslåda
Aktiv 8 tums baslåda med en 
fräck design som pumpar ut rejält 
med bas. Fronten är gjord med 
plexiglas, så att du kan se den 
stämningsfulla belysningen inuti.

• Effekthantering 160W RMS
• Ingång för högnivå & lågnivå

2498 KR

art. 900GS8SA
gas gs580a reservhjulsbas
Aktiv baslåda som ger dig möjlighet 
att addera bas, utan att ta upp hela 
bagageutrymmet. Gjord 
för att få plats i fälgen till ett 
15 tums reservhjul.

• Effekthantering 200W RMS
• Kabelkit & bass remote medföljer

3498 KR

art. 900GS580A

Aktiv baslåda som ger dig möjlighet 
att addera bas, utan att ta upp hela 

• Kabelkit & bass remote medföljer

Med större kon-area förfl yttas det i regel 
mer luft. Mindre element och singellådor 

kan däremot uppfattas rappare!TIPS!

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS BEAT110 1x10 tum 250W 1298 kr

 GAS BEAT112 1x12 tum 250W 1498 kr

 GAS BEAT210 2x10 tum 500W 2398 kr

 GAS BEAT310 3x10 tum 750W 2998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS ALPHA112 1x12 tum 300W 1798 kr

 GAS ALPHA212 2x12 tum 600W 2998 kr

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 30 -



Se fl er baslådor på brl.se/baslador

gas gpp dubbel-baslåda
Baslådor med dubbla 
element, utmanande 
GAS-design och riktigt 
trevlig basåtergivning. 
Portad lådkonstruktion 
och valbar i storlekarna 
6,5”, 8” och 10”!

PRIS FR. 2998 KR

gas gpp singel-baslåda 
GPP-seriens singellådor 
kommer med ett löfte 
om rapp och tillfredsstäl-
lande basåtergivning. 
Portad lådkonstruktion 
bäddar för ett riktigt bra 
tryck!

PRIS FR.1998 KR

gas gS aktiva baslådor 
Aktiva baslådor med 
slimmad konstruktion som 
möjliggör enkel montering 
under ex. ett säte. Det 
slimmade formatet till trots 
får vi härligt bastillskott med 
små medel!

PRIS FR.1998 KR

rockford p1 punch
Portade, omsorgsfullt 
byggda baslådor med 
kvalitativt och djup bas. 
PUNCH-elementen som 
är placerade i lådan 
är en garanti för bas i 
överfl öd!

PRIS FR.1998 KR

rockford p2 punch
I P2-serien hittar vi välkonstru-
erade baslådor, bestyckade 
med PUNCH-element. Serien 
kännetecknas av hög effekttå-
lighet och tight bas.

PRIS FR. 2798 KR

gas pro baslådor
Välkonstruerad serie som presterar 
riktigt bra och håller grymt hög 
nivå i prisklassen. Baselementen 
har kraftig magnetkonstruktion, 
förhållandevis hög effekttålighet 
och utlovar kraft och riktigt mycket 
karaktär.

PRIS FR. 2998 KR

rockford ps8
Aktiv 8 tums baslåda som 
passar i de fl esta bilar utan 
att vara i vägen. Den perfekta 
kandidaten när du behöver 
mer bas, men har sparsamt 
med utrymme.

• Slutsteg på 150W RMS
• Endast 8,3 cm hög
• Sluten låda 3998 KR

art. 510PS8

att vara i vägen. Den perfekta 

3998 

Aktiva baslådor har inbyggt slutsteg och 

behöver därför inte kompletteras av ett 

slutsteg!TIPS!

gas gS aktiva baslådor 

erade baslådor, bestyckade 
med PUNCH-element. Serien 
kännetecknas av hög effekttå-
lighet och tight bas.

PRIS FR. 

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS GPP265 2x6,5 tum 700W 2998 kr

 GAS GPP28 2x8 tum 1000W 3998 kr

 GAS GPP210 2x10 tum 2000W 4998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

GAS GS660A 6 tum 100W 1998 kr

GAS GS880A 8 tum 100W 3498 kr

GAS GS1080A 10 tum 175W 3998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

ROCKFORD P11X10 1x10 tum 250W 1998 kr

ROCKFORD P12X12 2x12 tum 500W 4498 kr

 Modell Storlek RMS Pris

ROCKFORD P21X12 1x12 tum 400W 2798 kr

ROCKFORD P22X12 2x12 tum 800W 5498 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS PRO 112 1x12 tum 500W 2998 kr

 GAS PRO 212 2x12 tum 1000W 5498 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 GAS GPP165 1x6,5 tum 350W 1998 kr

 GAS GPP110 1x10 tum 1000W 2998 kr
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hertz ebx baslåda 
Robust och portad baslåda 
som producerar bas med 
bra tryck utan att ta upp hela 
bagageutrymmet. Välkon-
struerad med bra luftfl öde.

PRIS FR.1998 KR

hertz dbx baslåda
Prisvärd baslåda som är 
utformad för dig som har 
platsbrist i bilen men inte 
vill tumma på kvaliteten. 
Dynamisk bas för den med 
begränsad budget.

PRIS FR. 998 KR

rockford r1 prime
Prisvärd baslåda som bjuder 
på rappt och fylligt basljud. 
Genomgående god kvalitet 
i både material samt ljud - 
mycket för pengarna!

PRIS FR. 1998 KR

hertz dba 200.3
Aktiv 8 tums baslåda med 
dubbla slavbasar. Erbjuder dy-
namisk och djup bas med väl-
digt låg distorsion. Framtagen 
för att ge maximalt med bas 
utan att ta mycket utrymme.

• Slutsteg på 140W RMS
• 8 tum & 2 st 8 tums slavbasar
• Sluten låda 2298 KR

art. 540DBA2003

Hertz DST 30.3
Kraftigt 12 tums basrör som 
är noggrant konstruerat för 
hög effekt och kvalitet till ett 
bra pris.

• Effekttålighet 250W RMS
• Impedans 4 ohm
• 12 tum 1498 KR

art. 540DST303

2298 

1498 KR

rockford p300
En serie portade och slutna 
aktiva baslådor, speciellt 
utformade för fordon med 
begränsat utrymme. Tunn 
utformning och enkel instal-
lation.

PRIS FR. 2498 KR

rockford p3s-1x10

Mycket lättplacerad 10 tums 
baslåda i ett slimmat format. 
Passar där du aldrig kunnat 
drömma om att placera en 
baslåda.

• Effekttålighet 300W RMS
• impedans 1 ohm
• 10 tum
• Sluten låda2998 KR Modell Storlek RMS Pris

ROCKFORD P3008P 1x8 tum 300W 2498 kr

ROCKFORD P30010T 1x10 tum 300W 3498 kr

ROCKFORD P30010 1x10 tum 300W 3998 kr

ROCKFORD P30012 1x12 tum 300W 4998 kr

ROCKFORD P50012P 1x12 tum 500W 3998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 HERTZ DBX 25.3 1x10 tum 150W 998 kr

 HERTZ DBX 30.3 1x12 tum 250W 2498 kr

 Modell Storlek RMS Pris

 HERTZ EBX 200.5 1x8 tum 250W 1998 kr

 HERTZ EBX 250.5 1x10 tum 350W 2498 kr

 HERTZ EBX 300.5 1x12 tum 500W 2998 kr

 Modell Storlek RMS Pris

ROCKFORD R11X12 1x12 tum 200W 1998 kr

ROCKFORD R12X12 2x12 tum 400W 2498 kr

tomladorart. 510P3S1X10

rockford p3s-1x10

Mycket lättplacerad 10 tums 
baslåda i ett slimmat format. 
Passar där du aldrig kunnat 
drömma om att placera en 
baslåda.

• Effekttålighet 300W RMS
• impedans 1 ohm
• 10 tum

2998 

art. 510P3S1X10

På sid. 36-39 hittar du slutsteg 
för att driva din baslåda!TIPS!

tillbehör
ctk dämpmattagas högtalarkabelgas dekal

998 KR15 KR/M39 KR

15 ark 2.2mm tjock dämp-
matta - täcker 2,7m2.

2x1.5mm2 högtalarkabel 
på lösmeter!

Dekal med GAS-logotyp i 
orange. 300x105mm.

art. 827PREM22art.910SC2X15MMart. 90030X105O

Se fl er baslådor på brl.se/baslador

ctk dämpmatta

998 

15 ark 2.2mm tjock dämp-
matta - täcker 2,7m

art. 827PREM22

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 32 -



gas gv69
6x9” lådor på 12 liter styck. Portad 
konstruktion för ökat bastryck. Säljs 
i par! 
Yttermått: 380x220x220 (BxHxD)
Monteringshål: 225x155mm

art. 910GV69

598 KR

gas gv208
2x8” portad tomlåda på 38 liter. För-
beredd med dämpmaterial och kablar 
till inkopplingsterminalerna.
Yttermått: 709x286x300mm (BxHxD)
Monteringshål: 187mm

art. 910GV208

1398 KR

gas gv212
2x12” portad tomlåda på 45 liter/ 
kammare. Förberedd med dämp-
material och kablar till inkopplings-
terminalerna. 
Yttermått: 880x392x310/380mm 
(BxHxD) Monteringshål: 284mm

art. 910GV212

1498 KR

gas gv215
2x15” portad tomlåda på 73 liter/
kammare. Förberedd med dämp-
material och kablar till inkopplings-
terminalerna. Byggd i 19mm MDF 
och med försänkt gavel.
Yttermått: 934x429x426/509 
(BxHxD) Monteringshål: 354mm

art. 910GV215

2298 KR

gas pro spl-låda 4x8 tum utan diskanthål
Tomlåda för 4x8” midbasar. Avgör själv om du vill ha portad eller sluten 
tack vare löstagbar sidopanel. Utvecklad för GAS PRO SPL-högtalare. 
Yttermått: 980x231x370mm (BxHxD) Monteringshål: 186mm

1198 KR

art. 910PSE485VS
gas pro spl-låda 4x8 tum med diskanthål
Tomlåda för 4x8” midbasar och 2 diskanter. Avgör själv om du vill ha 
portad eller sluten tack vare löstagbar sidopanel. 
Yttermått: 980x231x370mm (BxHxD) Monteringshål: 186mm

1198 KR

art. 910PSE4852VS

Tomlådorna i vårt sortiment är till merparten förberedda med dämpmaterial för grymt väl-
ljud, kablar till inkopplingsterminaler och är byggda med försänkta gavlar och trekantslist.

gas pro spl-låda 6,5 tum
Tomlåda för 4x6,5” midbasar och 2 diskanter. 
Avgör själv om du vill ha portad eller sluten tack 
vare löstagbar sidopanel. Utvecklad för GAS 
PRO SPL-högtalare. Yttermått: 960x240x-
270mm (BxHxD) Monteringshål: 147mm

art. 910PSE4652VS

998 KR

gas gv215dbx
Förstärkt, portad 2x15” tomlåda på 79 liter/
kammare. Extremt kraftigt byggd och förstärkt 
för maximal stadga och tyngd. Yttermått:935x-
480x462/547mm (BxHxD)
Monteringshål: 354mm

art. 910GV215DBX

3498 KR

gas pro spl-låda 6,5 tum
4x6,5” tomlåda för midbasar. Avgör själv om du 
vill ha portad eller sluten tack vare löstagbar si-
dopanel. Utvecklad för GAS PRO SPL-högtalare. 
Yttermått: 960x240x270mm (BxHxD)
Monteringshål: 147mm

art. 910PSE465VS

998 KR

gas gv212dbx
Förstärkt, portad 2x12” tomlåda på 116 liter 
med GAS-logotyp på ovansidan. Kraftigt byggd 
för maximal stadga. Yttermått: 915x400x-
445/500mm (BxHxD)
Monteringshål: 285mm

art. 910GV212DBX

2698 KR

gas pro spl-låda 6x9 tum
Tomlåda för hela 4 stycken 6x9” högtalare. 
Avgör själv om du vill ha portad eller sluten tack 
vare löstagbar sidopanel. 
Yttermått: 980x231x370 Monteringshål: 
155x226 (BxHxD)

art. 910PSE469VS

1198 KR

gas GV110COMPGL
Blytung 10” tomlåda på 63 liter med GAS-logo-
typ på ovansidan. Kraftigt byggd för maximal 
stadga, med bland annat dubbla frontbaffl ar. 
Yttermått: 700x350x351/401 (BxHxD)
Monteringshål: 242mm

art. 910GV110COMPGL

1998 KR

gas gv215dbx

gas pro spl-låda 6,5 tum

gas GV110COMPGL

Se fl er tomlådor på brl.se/tomlador

tomlador
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baspaket

Att bygga sin egna baslåda innebär en del arbete, men resultatet kan bli avsevärt mycket bättre 
jämfört med att placera sina baselement i en färdig universallåda. Det viktigaste är att lådan 
blir rejäl, stadig och tät. Nedan följer några bra tips för den som vill optimera sin bas!

Material
Det vanligaste är att lådan byggs av 22 mm spånplatta eller MDF-skiva. Spånplattan har en egenresonans på 14Hz (inte hörbart) och 
MDF-plattan har en egenresonans på 400Hz och måste internstagas för att få ett bra resultat. En låda i MDF blir i gengäld väldigt solid 

och är väsentligt enklare att bearbeta. 

Montering
För att få det bästa tänkbara resultatet ska skivorna vara noga utsågade. Har du inte möjlighet att såga själv så kan du be byggvaru-
handlaren att såga upp skivorna åt dig. Lådan ska limmas och skruvas där skruvarnas längd och avstånd mellan varandra beror på 
vilken typ av låda du ska bygga. Viktigt att tänka på är att förborra innan det att man skruvar. 
En normal låda kräver dubbelt så långa skruvar som skivan är tjock. Använder du 22 mm spånskiva ska du alltså använda 44mm långa 
skruvar och avståndet mellan skruvarna bör ligga på 15 cm. Bygger du med vinklad skiva bör skruvarna vara något längre. När du har 
limmat och skruvat lådan är det bra att täta lådan ytterligare med montagelim eller silikon eller vanligt trälim.  Idag är det vanligt att man 
använder alternativa metoder som spikpistol eller tvingar för att pressa ihop lådan. 

Rör/port
Basrefl exrör fi nns i standardmått från 3-8 tum. Viktigt att tänka på om man använder en Aeroport och behöver kapa till röret är att kapa 
det lika mycket i båda ändar, i och med dess koniska utformning, med avsmalnande mittendel. Det är enklast att bygga med rörportar 
och en slotport är svårare att räkna på, men man kan å andra sidan anpassa den väldigt mycket. För att undvika utsläckning av vissa 
frekvenser i en basrefl exlåda bör rör och element placeras i samma utrymme/rum. Med andra ord ska man exempelvis inte placera 
porten i hatthyllan och baselementet i bagageutrymmet. Den vanligaste placeringen av baslåda är med element och port mot baklucka, 
men testa dig gärna fram för att hitta vad som låter bäst i just din bil! 

Dämpning och beklädnad
Använd syntetisk ull och dämpa främst den vägg som är mittemot element och rör. När det kommer till beklädnad fi nns det några alter-
nativ att välja mellan. Filt är enkelt och stryktåligt men vill du ha riktigt fi n fi nish kan du måla/lacka. När du monterar elementen ska du 
täta innan monteringen. Täta också skruvhålen för att undvika missljud.

dämpull - 500g/frp högtalarmatta aeroport - 3-8 tum

98 KR PRIS FR. 98 KR PRIS FR. 98 KR

bygga baslada

Andreas Wadell, BRL Borlänge

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 34 -



baspaket På BRL hittar du alltid färdiga baspaket där vi kombinerat baslåda och slutsteg. Nedan är 
ett urval, besök brl.se/baspaket eller din närmaste butik för att se mer!

GAS BEAT212 2x12tum & GAS BEAT 500.1
Grymt prisvärt baspaket från 
GAS BEAT-serie som levererar 
spelglädje i ett dubbelt 12 
tum-format med en effekt upp 
till 350W RMS. Perfekt paket för 
dig som vill ha mycket bas för 
pengarna!

2998 KR / 3496 KR

art. SETBEAT212PKT4

GAS PRO212 & GAS PRO SPL POWER 3500.1D
Kraftfullt baspaket som innehåller 
en baslåda med dubbla 12 tums 
baselement som överträffar sina 
konkurrenter och ett oerhört kraftfullt 
och effektivt monoblock med löften 
om omåttliga mängder effekt.

• GAS PRO212 - Portad låda 
• GAS PRO SPL POWER 3500.1D

8998 KR / 9496 KR

art. SETPSP35PRO12

Rockford R1-1X12 & rockford r2-200x2
Prisvärt och budgetvänligt bas-
paket som innehåller en 12 tums 
baslåda och ett 2-kanalssteg man 
bryggkopplar för att få passande 
mängd effekt till baslådan.

• Rockford Fosgate R1-1X12 
• Rockford Fosgate R2-200X2 - 
2-kanalssteg som bryggkopplas

3998 KR / 4496 KR

art. SETR11X12PKT5

Hertz DBX 25.3 1x10 tum & Hertz HCP 2
Kompakt och stilrent baspaket som 
levererar dynamisk och prisvärd bas via 
en en slimmad 10 tums baslåda och ett 
2-kanalssteg som bryggkopplas för att 
ge rätt mängd effekt till baslådan.

• Hertz DBX 25.3 - Sluten baslåda
• Hertz HCP 2 - 2-kanalssteg

1790 KR / 2280 KR

art. SETHCP2DBX253

GAS Comp12D1 i Comp-låda & GAS Comp 5000.1D
En monstruös baslåda med dubbla 12 tums baselement och ett demoniskt 
monoblock säger nog om vad du har att vänta dig om du lägger vantarna på 
detta paket.
• 2 st GAS Competition 12D1 - Brutala 1500W RMS per bas
• GAS Competition 5000.1D - Handbyggt monoblock, 5100W RMS

17998 KR / 26988 KR

art. SETCOMP12GL5000

GAS ALPHA 212 2x12 tum & GAS PRO 1000.1
Kraftfullt och populärt baspaket som bjuder på en kraftfull baslåda med dubbla 
12 tums baselement. Baslådan ackompanjeras av ett monoblock som lämnar 
upp till 1000W RMS.

• GAS ALPHA 212 - Portad låda med dubbla 12 tums baselement 
• GAS PRO 1000.1 - Monoblock med Klass D-teknik

4498 KR / 5496 KR

art. SETALPHA212PKT5
Rockford R1-2x12 & rockford r2-500x1
Välspelande och budgetvänligt baspaket som innehåller en platsvänlig baslåda 
med dubbla 12 tums baselement och ett monoblock i ett kompakt och stilrent 
format.

• Rockford Fosgate R1-2X12 - Sluten låda med dubbla 12 tums baselement. 
• Rockford Fosgate R2-500X1 - Monoblock med Klass D-teknik

4998 KR / 5696 KR

art. SETR12X12PKT4

GAS BEAT310 3x10 tum & GAS PRO 1000.1
Riktigt kaxigt baspaket med en otroligt populär baslåda tillsammans med ett 
kraftfullt monoblock på 1000W RMS som ger de rappa 10-tummarna rättvisa.

• GAS BEAT310 - Portad låda med 3 st 10 tums baselement
• GAS PRO 1000.1 - Monoblock med Klass D-teknik

4498 KR / 5496 KR

art. SETBEAT310PKT1

• GAS BEAT 212 - Portad låda med 
dubbla 12 tums baselement
• GAS BEAT 500.1 - Monoblock

Se fl er baspaket från GAS på brl.se/baspaket

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 35 -



Slutsteget är en av de mest vitala grunderna i billjudsbygget och den 
komponent som försörjer dina högtalare med effekt. Till högtalarsystem an-
vänder man vanligtvis ett 2-kanals, 4-kanals eller multikanalssteg, medan 

man oftast driver baselement och baslådor med ett mer effektfullt monos-
lutsteg. I katalogen återfi nns ett urval av våra slutsteg. För att se vårt fulla 
sortiment besöker du brl.se/slutsteg eller din närmaste BRL-butik!

gas beat slutsteg
Riktigt prisvärda slutsteg från GAS BEAT-serie som pushar gränserna för hur 
bra ljud man kan få på liten budget. Kompakt, stilren och fräck design, bra 
prestanda och förutsättningar för att forma ett bra ljudsystem!

PRIS FR. 798 KR

gas pro 80W slutsteg
Populära slutsteg från GAS PRO-serie som är skapade med högkvalitativa 
ljudkomponenter i ett grymt prisläge.

PRIS FR.1198 KR

 Modell Effekthantering (RMS) Pris

 GAS BEAT 60.2 2x90W RMS @ 2 ohm, 1x180W RMS @ 4 ohm bryggat 798 kr

 GAS BEAT 80.4 4x120W RMS @ 2 ohm, 2x240W RMS @ 4 ohm bryggat 1298 kr

 GAS BEAT 500.1 1x500W RMS @ 1 ohm , 1x350W RMS @ 2 ohm 1498 kr

 Modell Effekthantering (RMS) Pris

 GAS PRO 80.2 2x120W RMS @ 2 ohm, 1x240W RMS @ 4 ohm bryggat 1198 kr

 GAS PRO 80.4 4x120W RMS @ 2 ohm, 2x240W RMS @ 4 ohm bryggat 1998 kr

Se fl er slutsteg från GAS på brl.se/slutsteg

tillbehör
xs power xe12-60hertz h8 dspkomplett kabelkitGAS CC1FD kondensator

3998 KR4498 KRPRIS FR. 398 KR1498 KR

Kraftfullt batteri för 12V 
på totalt 74Ah.

Ljudprocessor som 
förvandlar ditt vanliga ljud 
till ett högpresterande 
system!

Kompletta kabelkit för 
installation av slutsteg.
Se alla kit på sid. 93. 

Strömkondensator på 1 
Farad - Perfekt för strömslu-
kande slutsteg!

art. 835XE1260art. 540H8DSPart. 910CC1FD
GAS CC1FD kondensator

Strömkondensator på 1 
Farad - Perfekt för strömslu-
kande slutsteg!

art. 910CC1FD

Byte av slutsteg kan vara ett bra första 
steg för att höja ljudkvaliteten i din bil!TIPS!

slutsteg

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 36 -



gas pro monoslutsteg

PRIS FR. 1998 KR

Effektiva och högkvalitativa slutsteg från GAS PRO-
serie med bra inställningsmöjligheter. Hög dämpfaktor ger 
utmärkt kontroll över dina basar och medföljande bass 
remote ger dig möjlighet att justera basnivåerna 
på ett smidigt sätt.

gas pro monoslutsteg
brl rekommenderar

 Modell Effekthantering (RMS) Pris

 GAS PRO 600.1 1x400W RMS @ 2 ohm, 1x600W RMS @ 1 ohm 1998 kr

 GAS PRO 1000.1 1x650W RMS @ 2 ohm, 1x1000W RMS @ 1 ohm 2498 kr

 GAS PRO 2000.1 1x1250W RMS @ 2 ohm, 1x2000W RMS @ 1 ohm 3998 kr

gas comp slutsteg
Riktigt kraftfulla och robusta slutsteg som är handbyggda med hög-
kvalitativa ljudkomponenter. Framtagna för att lämna stora mängder 
effekt med full kontroll och erbjuder riktigt bra inställningsmöjligheter 
till ditt förstklassiga ljudsystem.

PRIS FR.1998 KRgas comp monosteg
Otroligt kraftfulla och robusta monoblock som är handbyggda med 
högkvalitativa komponenter för att du ska få ett förstklassigt ljudsystem. 

Med hög verkningsgrad och grym kontroll garanteras en brutal mängd 
effekt till dina basar.

PRIS FR. 9998 KR gas comp slutsteg 1998 

gas pro spl slutsteg
Högkvalitativa effektmonster ämnade för extrema SPL-system. Dessa 
otroligt effektiva slutsteg garanterar omåttligt med effekt, riktigt hög 
verkningsgrad och fullständig kontroll med grymma inställningar - i ett 
relativt kompakt format.

PRIS FR. 3998 KR gas tfp 24v slutsteg
Mycket kompakta & smidiga slutsteg till fordon med 24 volt. Den kom-
pakta utformningen gör att slutstegen enkelt får plats i små utrymmen. 
Utrustade med variabla delningsfi lter. 

1998 KRgas pro spl slutsteg 3998 

Modell Effekthantering (RMS) Pris

GAS COMP 5000.1D 1x2600W RMS @ 2 ohm, 1x5100W RMS @ 1 ohm 9998 kr

GAS COMP 7000.1D 1x3800W RMS @ 2 ohm, 1x7500W RMS @ 1 ohm 14998 kr

GAS COMP 12000.1D 1x6200W RMS @ 2 ohm, 1x12500W RMS @ 1 ohm 29998 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

GAS PSP 3500.1D 1x2500W @ 2 ohm, 1x3500W  @ 1 ohm 3998 kr

GAS PSP 2500.2DF 2x2500W @ 1 ohm, 1x5000W  @ 2 ohm bryggat 4998 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

GAS TFP 70.4 24V 4x110W @ 2 ohm, 2x220W  @ 4 ohm bryggat 1998 kr

GAS TFP 500.1 24V 1x300W @ 4 ohm, 1x500W  @ 2 ohm 1998 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

GAS COMP 300.2 G2 2x300W @ 2 ohm, 1x600W @ 4 ohm bryggat 1998 kr

GAS COMP 600.2 G2 2x600W @ 2 ohm, 1x1200W @ 4 ohm bryggat 3998 kr

GAS COMP 250.4 4x250W @ 2 ohm, 2x500 @ 4 ohm bryggat 4998 kr

GAS COMP 800.2 G2 2x800W @ 1 ohm, 1x1500W @ 2 ohm bryggat 5998 kr

Installation av slutsteg kräver kablar. 

Se sid. 93 för kompletta kabelkit!

TIPS!

Se fl er slutsteg från GAS på brl.se/slutsteg

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 37 -



rockford 
punch slutsteg
Slutsteg ur Rockfords 
PUNCH-serie som känneteck-
nas av hög kontroll och stora 
inställningsmöjligheter.

PRIS FR. 2698 KR

hertz hcp
slutsteg
Populär serie slutsteg som 
kombinerar hög prestanda och 
prisvärdhet. Kompakt design, 
mångsidighet och förhållande-
vis hög effekthantering. PRIS FR. 1298 KR

rockford 
power slutsteg
Kompakta och smidiga slut-
steg med patenterad teknologi. 
Smarta funktioner och bra 
inställningsmöjligheter.

PRIS FR. 4998 KR

hertz mlpower
MLPOWER från Hertz innebär 
hög effektivitet och gedigen 
byggkvalitet. Slutsteg som livar 
upp ditt ljudsystem!

PRIS FR. 3798 KR

hertz dpower
En serie slutsteg som agerar 
symbol för Hertz signatur-
kraft. Ultrakompakt design, 
strömsnåla och bra med effekt 
trots det kompakta formatet.

PRIS FR. 1998 KR

Modell Effekthantering (RMS) Pris

ROCKFORD P300X1 1x300W RMS @ 2 ohm , 1x200W RMS @ 4 ohm 2698 kr

ROCKFORD P400X4 4x50W RMS @ 4 ohm, 2x200W RMS @ 4 ohm bryggat 2998 kr

ROCKFORD P500X2 2x250W RMS @ 2 ohm, 1x500W RMS @ 4 ohm bryggat 4898 kr

ROCKFORD P500X1BD 1x500W RMS @ 1 ohm, 1x300W RMS @ 2 ohm 4998 kr

ROCKFORD P1000X2 2x500W RMS @ 2 ohm, 1x1000W RMS @ 4 ohm bryggat 6498 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

HERTZ HCP 2 2x100W RMS @ 2 ohm, 1x200W RMS @ 4 ohm 1298 kr

HERTZ HCP 4 4x95W RMS @ 2 ohm, 2x190W RMS @ 4 ohm bryggat 1998 kr

HERTZ HCP 2X 2x200W RMS @ 2 ohm, 1x400W RMS @ 4 ohm bryggat 2398 kr

HERTZ HCP 1D 1x700W RMS @ 2 ohm, 1x380W RMS @ 4 ohm 2498 kr

HERTZ HCP 4M 4x95W RMS @ 2 ohm, 2x190W RMS @ 2 ohm bryggat 2498 kr

HERTZ HCP 2MX  1x400W RMS @ 1 ohm, 2x200W RMS @ 2 ohm 2798 kr

HERTZ HCP 4DK 4x220W RMS @ 2 ohm, 2x440W RMS @ 4 ohm bryggat 2998 kr

HERTZ HCP 5D 4x105W RMS @ 2 ohm + 1x330W RMS @ 2 ohm 3498 kr

HERTZ HCP 1DK 1x740W RMS @ 4 ohm, 1x1240W RMS @ 2 ohm 3798 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

ROCKFORD T400X4AD 4x100W RMS @ 2 ohm, 4x100W RMS @ 4 ohm 4998 kr

ROCKFORD T500X1BR  1x500W RMS @ 1 ohm, 1x300W RMS @ 2 ohm 5998 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

HERTZ MLPOWER 4 4x250W RMS @ 2 ohm, 2x500W RMS @ 4 ohm 3798 kr

HERTZ MLPOWER 1  1x1000W RMS @ 1 ohm, 1x600W RMS @ 4 ohm 3998 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

HERTZ DPOWER 4 4x75W RMS @ 2 ohm, 2x150W RMS @ 4 ohm bryggat 1998 kr

HERTZ DPOWER 1 1x180W RMS @ 4 ohm, 1x300W RMS @ 2 ohm 1998 kr

2698 

power slutsteg
steg med patenterad teknologi. 

4998 

1298 

rockford r2 slutsteg

PRIS FR. 2498 KR

Riktigt prisvärda slutsteg med grymt bra inställningsmöjligheter, 
effektivitet och egenskaper som eliminerar distorsion och ser till att 
slutsteget presterar optimalt.

 Modell Effekthantering (RMS) Pris

 ROCKFORD R2-200X2 2x100W RMS @ 2 ohm, 1x200W RMS @ 4 ohm bryggat 2498 kr

 ROCKFORD R2-250X1 1x250W RMS @ 2 ohm, 1x160W RMS @ 4 ohm 2698 kr

 ROCKFORD R2-300X4 4x75W RMS @ 2 ohm, 2x150W RMS @ 4 ohm bryggat 3198 kr

 ROCKFORD R2-500X1 1x500W RMS @ 2 ohm, 1x300W RMS @ 4 ohm 3198 kr

 ROCKFORD R2-500X4 4x125W RMS @ 2 ohm, 2x250W RMS @ 4 ohm bryggat 3698 kr

 ROCKFORD R2-750X1 1x750W RMS @ 1 ohm, 1x500W RMS @ 2 ohm 4198 kr

 ROCKFORD R2-1200X1 1x1200W RMS @ 1 ohm, 1x800W RMS @ 2 ohm 4998 kr

 ROCKFORD R2-750X5 4x100W RMS @ 2 ohm + 1x350W RMS @ 2 ohm 5498 kr

PRIS FR. 3798 KR

1998 

Se fl er slutsteg på brl.se/slutsteg

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 38 -



audison sr
En serie funktionsrika slutsteg 
av mycket god kvalitet som 
levererar riktigt bra med effekt 
trots kompakt design. Stilren 
design och smart layout för 
inställningar.

PRIS FR. 2998 KR

Modell Effekthantering (RMS) Pris

AUDISON SR 4.300 4x85W RMS @ 4 ohm, 4x130W RMS @ 2 ohm 2998 kr

AUDISON SR 4.500 4x130W RMS @ 4 ohm, 4x220W RMS @ 2 ohm 3498 kr

AUDISON SR 1.500 1x800W RMS @ 2 ohm, 1x1000W RMS @ 1 ohm 3498 kr

AUDISON SR 5.600 4x115W RMS + 1x550W RMS @ 2 ohm 3998 kr

b2 audio rage slutsteg
En serie slutsteg som B² Audio presenteras som ett ”statement”, en 
ribbhöjning och att gå längre, bortom vad som blivit standard. Kraftful-
la slutsteg av mycket bra kvalitet som täcker alla behov.

PRIS FR. 3298 KR

morel mps slutsteg
En serie vars slutsteg är 
utvecklade med oerhörd 
precision och balans mel-
lan kvalitet, prestanda och 
överkomliga priser.

PRIS FR. 3298 KR

b2 audio ma1000.4
Kraftfullt 4-kanalssteg som 
även kan användas för marint 
bruk. Utmärkta inställnings-
möjligheter, mångsidighet som heter 
duga och mycket god kvalitet.

• Kan kopplas ihop med likadant slutsteg
• 4x250W RMS (2 ohm), 2x500W RMS 
(4 ohm bryggat) 5299 KR

art. 505MA10004

audison ap1 d
Monoblock av mycket god 
kvalitet med kompakt design.

• Ideal med Audison AP8.9 BIT, 
AP4.9 BIT
• 540W RMS (2 ohm), 310W 
RMS (4 ohm)

3498 KR

art. 541AP1D

audison ap f8.9 bit
Oerhört funktionsrikt 8-kanalssteg, 
24 volt med inbyggd processor samt 
utgång för inkoppling av monoblock.

• 24 volt
• 8 kanaler & sub out
• 8x130W RMS (2 ohm), 
8x85W RMS (4 ohm) 7998 KR

art. 541APF89BIT

audison ap8.9 bit
Oerhört funktionsrikt 8-kanalssteg 
med inbyggd processor samt 
utgång för inkoppling av monoblock.

• 8 kanaler, 9 kanaler genom (AP1 D)
• 8x65W RMS (2 ohm), 
8x35W RMS (4 ohm)

7498 KR

art. 541AP89BIT

audison ap4.9 bit
Högkvalitativt och multifunktionellt 
4-kanalssteg med inbyggd ljudpro-
cessor som kan användas för att 
förmedla signal till fl er slutsteg.

• Rackmontering
• 4x130W RMS (2 ohm), 2x260W 
RMS (4 ohm bryggat) 6498 KR

art. 541AP49

audison av 5.1k hd
Högkvalitativt 5-kanalssteg 
med enbart digitala ingångar. 
Många grymma inställnings- och 
inkopplingsmöjligheter.

• Endast digitala ingångar
• 2x75W + 2x140W + 1x600W 
(4 ohm)11998 KR

art. 541AV51KHD

b2 audio ma1000.4

även kan användas för marint 

möjligheter, mångsidighet som heter 

• Kan kopplas ihop med likadant slutsteg

Modell Effekthantering (RMS) Pris

B2 AUDIO RAGE 600.4 4x160W @ 2 ohm, 2x320W @ 4 ohm bryggat 3298 kr

B2 AUDIO RAGE 2500.1 1x1500W @ 2 ohm, 1x2500W @ 1 ohm 6298 kr

B2 AUDIO RAGE 1200.6 4x110W + 2x200W @ 4 ohm 6398 kr

Modell Effekthantering (RMS) Pris

MOREL MPS 1.550 1x550W @ 2 ohm, 1x350W @ 4 ohm 3998 kr

MOREL MPS 4.400 4x100W @ 2 ohm, 4x70W @ 4 ohm 3998 kr

MOREL MPS 5.950 4x100W @ 2 ohm + 1x550W @ 2 ohm 6998 kr

morel mps slutsteg

• Ideal med Audison AP8.9 BIT, 

3498

utgång för inkoppling av monoblock.

• 8 kanaler, 9 kanaler genom (AP1 D)

PRIS FR. 2998 KR

2- och 4-kanalssteg används oftast för att 
driva högtalare. 1-kanalssteg (monoblock) 
är det vanligaste valet för att driva basar!TIPS!

Se fl er slutsteg på brl.se/slutsteg

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 39 -



fokus: strömbank
Effekt och återigen effekt. Det kan inte sägas tillräckligt många gånger och vikten av en ordentlig strömbank vid 
billjudsbygge är stor. Att man upplever spänningsfall efter installation av ljudsystem, exempelvis blinkande lysen, 
är en av de främsta indikationerna på att den befi ntliga strömbanken är alldeles för klen. En underdimensionerad 
strömbank kommer också vara en käpp i hjulet när du försöker få ditt nya ljudsystem att prestera på topp och i 
förlängningen kan det också medföra eventuella faror. 

Att använda en kondensator är en lösning för att minska just nämnt spänningsfall, men kondensatorn hjälper bara till vid 
extrema toppar och löser inte själva grundproblemet. Att du har för klen grundbank. 

Ser man istället till att uppgradera befi ntligt originalbatteri, eller komplettera med ett extrabatteri, så säkerställer man att 
det fi nns tillräckligt med effekt för att driva systemet och man undviker även alla typer av potentiella faror.

Att installera ett extrabatteri är inte så svårt som man kan tro och tiden det tar är en välspenderad tid. Nedan illustrerar vi 
ett exempel på hur installationen kan se ut, samt vilken grovlek på ström- och jordkabel som rekommenderas.

Till höger har vi samlat ett urval av våra mest populära bat-
terier. För mer produkter och ytterligare information, besök 
brl.se/batterier eller din närmaste BRL-butik!

< MAX 30CM> < MAX 30CM>

KRAFTIG KABEL 

UTRYMME FÖR ORIGINALBATTERI
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JORD JORD JORD
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Kabeltjocklek (mm2) Kabeltjocklek (AWG) Max säkring (A)

0,5 20 5

0,75 18 7,5

1 17 10

1,5 15 15

2,5 13 25

4 11 30

6 9 40

8 8 50

10 7 60

16 5 80

20 4 100

25 3 125

30 2 150

50 0 200

70 000 250

95 0000 300

Gas CC1FD
1,0F kondensator från GAS. 
Ett bra alternativ där det bara 
krävs lite extra!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 40 -



tillbehör
xs power 580 batterpolgas cc1fd kondensatoracv batteri polsko

298 KR1498 KR248 KR

batteripol i mässing till 
batterierna i XE serien. 
16mm hög. 

Strömkondensator på 
1 Farad - Perfekt för 
strömslukande slutsteg!

2x50mm utgång (1st 
avsäkrad).

art. 835580art. 910CC1FDart. 70030404002

xs power xe12-60
Kraftfullt batteri med rejäl prestanda. Detta batteri 
passar på originalplats i många europiska bilmär-
ken, som exempelvis: BMW, Mercedes, Porsche, 
Audi, VW, Skoda, Seat och Renault. 

• Underhållsfri AGM-teknik
• Lämpar sig till ljudbyggen upp till 2400W
• 74Ah

3998 KR

art. 835XE1260
xs power xe12-80
Ett kraftfullt batteri med enastående prestanda. 
Batteriet passar perfekt till bilstereobyggen eller 
andra installationer som ställer höga krav på 
strömtillförseln!

• Underhållsfri AGM-teknik
• Lämpar sig till ljudbyggen upp till 3200W
• 100Ah

4998 KR

art. 835XE1280

xs power xe12-110
Ett batteri för dig som vill ha det bästa vad det 
gäller kapacitet och prestanda!

• Underhållsfri AGM-teknik
• Stryktåligt hölje i ABS plast
• Lämpar sig till ljudbyggen upp till 4000W
• 127Ah

6498 KR

art. 835XE12110

xs power xe12-20
Ett batteri som passar perfekt att installera nära 
slutstegen i stället för en strömkondensator. Det 
ger en överlägsen prestanda jämfört med konden-
satorer, då batteriet lämnar ström extremt snabbt.

• Underhållsfri AGM-teknik
• Lämpar sig till ljudbyggen upp till 1000W
• 20Ah

1698 KR

art. 835XE1220
xs power xe12-30
Batteri från XS Power med hög prestanda med 
underhålls- och läckagefri design! Den smidiga 
storleken gör att batteriet enkelt kan monteras som 
extrabatteri i bagageutrymmet.

• Underhållsfri AGM-teknik
• Lämpar sig till ljudbyggen upp till 1500W
• 32Ah

2298 KR

art. 835XE1230
xs power xe12-40
Litet och smidigt batteri med grymma prestanda. 
Perfekt som extrabatteri i bagaget! Går utmärkt att 
använda till bilstereobyggen eller andra installatio-
ner som ställer höga krav på strömtillförsel.

• Underhållsfri AGM-teknik
• Lämpar sig till ljudbyggen upp till 2000W
• 55Ah

2998 KR

art. 835XE1240

banner AGM 720A 70Ah
Ett högspecialiserat 12-voltsbatteri med en särskilt 
hög cykelstabilitet, som gör batteriet till ett kraftpa-
ket när det kommer till krävande ljudbyggen. 

• Hög kontinuerlig effekt
• Underhållsfritt batteri med extra lång livslängd
• 720A, 70Ah.

2295 KR

art. 420BANNER70

xs power xe16-50
Ett särskilt strömstarkt 16-voltsbatteri med en 
prestanda utöver det vanliga. Detta batteri är för 
de som verkligen har siktet på att spela högt inom 
billjud och avsett för slutsteg som klarar av 16V.

• Underhållsfri AGM-teknik
• Lämpar sig till ljudbyggen upp till 2400W
• 50Ah

4698 KR

art. 835XE1650

Banner AGM 850A 92Ah
Ett fantastiskt val för fordon som har speciella ex-
traförbrukningar och därmed behöver mer energi 
under en längre tid. 

• Hög kontinuerlig effekt
• Underhållsfritt batteri med extra lång livslängd
• 850A, 92Ah.

2895 KR

art. 420BANNER92

Se fl er batterier på brl.se/batterier

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 41 -



ctek mxs 5.0 12v
Batteriladdare för 12V med underhållsfunktioner och 
hög prestanda. En bästsäljande batteriladdare!

• Inbyggd tempkompensering
• Flertalet underhållsfunktioner
• laddström 5A

1090 KR

tillbehör
ctek comfort indicator eyelet ctek bumper 60 ctek comfort indicator panel ctek ctx battery sense

128 KR 148 KR 298 KR 590 KR

Laddningsindikator med snabbkopp-
ling - Håll koll på batteriernas status!

• Kontrollera enkelt laddningsnivån
• Kabellängd: 55cm
• Koppla din laddare direkt på 
indikatorn

Stöttåligt och smidigt gummi- 
hölje. Sitter tätt runt och 
skyddar laddarens huvuddel.

• Slitstark silikongummi
• Passar laddare mellan 
3,8-5,2A

Indikatorpanel för fast montering. In-
dikerar tydligt statusen på ditt batteri!

• 3-läges indikator - visar när du 
behöver ladda!
• Enkelt utförande för fast montering
• Passar laddare med Comfort Con-
nect (svart eller orange koppling)

Batteriövervakare med 
inbyggd Bluetooth - håll koll på 
ditt batteri direkt i telefonen!

• Bluetooth & app-kontroll
• Fungerar till alla 12V-batterier
• App till iPhone & Android

art. 42256382 art. 42256531 art. 42256531 art. 42240149

art. 42256305

ctek xs 0.8
Kompakt laddare för 12V. Perfekt för laddning 
av mindre 12V-batterier som fi nns i exempelvis 
motorcyklar, fyrhjulingar eller gräsklippare.

• Kan även underhållsladda större batterier
• Helautomatisk 6-stegs laddning
• Laddström: 0,8A

690 KR

art. 42256707

ctek mxs 7.0
Perfekt universalladdare för aningen större 
batterier i husvagn, båt eller bil. Helautomatisk 
laddningsprocess och 7A laddström.

• Rekondfunktion och fl ertalet olika laddnings-
funktioner
• Helautomatisk 8-stegs laddning
• laddström: 7A

1590 KR

art. 42256731

ctek lithium xs 5.0
Laddare för litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4) 
som maximerar batteriets livslängd och dess 
prestanda!

• Säker gnistfri drift
• Unik 8-stegs laddare
• Laddström: 5A

1390 KR

art. 42256899
ctek mxs 5.0 test&charge
Mångfunktionell laddare med funktioner och 
fl ertalet program för bland annat spänningskon-
troll och rekond.

• Diagnostisera, rekonditionera och under-
hållsladda batterier
• Helautomatisk 8-stegs laddning
• Laddström: 0,8A-5A

1345 KR

art. 42256308

ctek mxs 10
Stabil och mångfunktionell batteriladdare för 
12V. Upp till 10A laddström!

• Rekondfunktion för urladdade batterier
• Helautomatisk 8-stegs laddning
• Laddström: 10A Max

1990 KR

art. 42256708

Stöttåligt och smidigt gummi- 

skyddar laddarens huvuddel.

ctek pro 25s
Mångsidig och högeffektiv 25A batteriladdare för 
12V-batterier i bilar, båtar och andra fordon.

• Integrerade säkerhetsfunktioner
• Fungerar till LiFePO4-batterier
• Laddström: 25A

4090 KR

art. 42240194

Var noggrann med att välja en batteri-

laddare som matchar ändamålet och 

ditt faktiska batteri!

TIPS!

husbil

MC

båtar

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 42 -



Vad bör man tänka på vid val av batteriladdare? 
När du väljer laddare är det några saker du ska tänka på.
- Hur ska laddaren användas? Till att ladda upp batteriet när fordonet/batteriet inte används eller medan du använder batteriet med 

förbrukare t.ex. billjud.

Om du ska ladda upp batteriet tills du ska använda det igen ska du tänka på det här:
- Bly/syra, AGM eller Litium (LiFePO4)? – välj rätt laddare för rätt kemi.

- Hur stort är batteriet?

- Hur urladdat är batteriet när du sätter på laddaren?

- Hur snabbt ska batteriet vara fulladdat?

Om du har ett stort batteri som är nästan tomt och du vill ha det fulladdat över natten
 - då krävs en stor laddare! 

Om samma stora batteri bara är lite urladdat och inte ska användas förrän om en vecka
 - då kan du välja en mindre laddare.

Om du dessutom ska använda laddaren samtidigt som du förbrukar – t.ex. billjud
 - då bör du veta hur mycket förbrukning du har.

Det kan tyckas vara mycket att tänka på – men gör du läxan från början kommer du få ett system som fungerar så bra att du 

inte behöver fundera på hur batterierna mår!

Det är viktigt att välja rätt batteriladdare till ditt batteri - prata med gänget på BRL!

4 snabba med ctek!

Jonas Berglund - Product manager accessories

Varför är en laddare från CTEK ett bra val?
Enkelt! CTEK vill alltid vara bäst i klassen! 

Det gör att vi har varit först ut med en hel del innovationer när det gäller batterivård, de flesta andra nöjer sig med att härma oss. Vi vill göra 

bra produkter! Och det lyckas vi med – mer än 40 av världens mest kända bilmärken har laddare tillverkade av CTEK med deras eget namn 

på, så som Porsche, Ferrari, Lamborghini och Koenigsegg. Vi skulle aldrig få behålla alla dessa märken år efter år om vi inte var bra. 

En annan sida är att vi värnar om varenda användare – våra konsumentprodukter har 5 års garanti. Inte för att de ofta går sönder utan för att 

OM de skulle uppstå problem så hjälper vi till. Till det kan man lägga dedikerad supportpersonal både bland säljare och kundsupport. 

Allt för att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt. 

Vad erbjuder CTEK för produkter?  
Vi på CTEK erbjuder produkter inom batteriladdning som hjälper dig att få ut det mesta av ditt 

batteri och ett brett tillbehörssortiment som underlättar användandet i olika applikationer.

Vad skiljer produkter från CTEK från liknande produkter från 
andra leverantörer?  
CTEK är ett globalt företag som specialiserat sig enbart på batteriladdning. Att ta hand om batte-

rierna för bättre pålitlighet och bättre miljö är ett stort fokus. Ett annat fokus är att göra produkter 

som är säkra och enkla att använda. Så oavsett vad du tänker använda din CTEK laddare till – Bil, 

MC, båt eller billjud – den kommer alltid göra det jobb den ska! Det kan CTEK garantera.  

Vårt jobb är att ”Maximize your battery performance”.

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 43 -



tillbehör
nizled säkringshållare nizled e40d led-lampanizled lamphuskeps

45 KR 898 KR198 KR

Vattentät säkringshållare 
till fl atstift. 

LED-lampa på 40W som 
passar perfekt för montering 
på exempelvis enduro, 
snöskoter och ATV.

Lamphuskeps till NIZLEDs 
KTM-plastkåpa som förhindrar 
bländande sken från LED-lam-
porna i kåpan.

art. 871EL2738 art. 871E40Dart. 871KEPSORANGE

led-belysning
En bra belyst väg och omgivning är mycket viktigt för god sikt och säker 
manövrering, oavsett fordon. Vi har LED-belysning av olika typer för både 
bil, arbetsfordon, ATV och hoj, samt monteringstillbehör. Vi är stolta spon-
sorer av enduro-förarna Joakim Ljunggren och Niklas Persson, som 

utrustade med NIZLED-lampor tog hem första- respektive andraplats på 
Novemberkåsan 2019.
I katalogen återfi nns ett urval av vår LED-belysning. För att se vårt fulla 
sortiment besöker du brl.se/ledbelysning eller din närmaste BRL-butik!

nizled e40F
Mycket lätt LED-lampa på 40W som 
passar perfekt för montering på 
exempelvis endurohjälm, snöskoter och 
ATV. Väger endast 70 gram.

• 4 st 10W XLamp XML 2 CREE dioder
• 3D-lins som tillval, spridning 15-30º
• Drivspänning 14-17 volt

1798 KR

art. 871E40F

nizled e40d
hjälmkit
LED-hjälmkit med hjälmfäste, två st 
40W E40D-lampor, strömkabel och 
XT60plus-kontakter för strömskarv-
ning. Kabelsats med depåläge och 
strömbrytare för drivning av internt, 
respektive externt batteri fi nns som 
tillbehör.

1998 KR / 2741 KR

art. 871HJALMKITHOJ

nizled e40f
hjälmkit
LED-hjälmkit med hjälmfäs-
te, två st 40W E40D-lam-
por, strömkabel och 15Ah 
Samsung-batteri. Kontakter 
för strömskarvning. Kabelsats 
med depåläge och strömbry-
tare för drivning av internt, 
respektive externt batteri fi nns 
som tillbehör.

7498 KR / 7932 KR

art. 871HJALMKIT152

LED-hjälmkit med hjälmfäste, två st 
40W E40D-lampor, strömkabel och 
XT60plus-kontakter för strömskarv-
ning. Kabelsats med depåläge och 
strömbrytare för drivning av internt, 
respektive externt batteri fi nns som 

nizled lampkåpa ktm
Plastkåpa för KTM 2017-2019 
med två st monterade 40W E40D 
LED-lampor. 

Kan beställas med lins från 10-30º.

2598 KR / 2893 KR

art. 871KTMORANGEKAPA

nizled säkringshållare

nizled lampkåpa ktm

för strömskarvning. Kabelsats 

respektive externt batteri fi nns 

7932 KR7932 KR

Se mer LED-belysning på brl.se/ledbelysning

exempelvis endurohjälm, snöskoter och 

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 44 -



tillbehör
nizled kabelstam nizled vurpkontaktnizled kabelskarv

398 KR 25 KR25 KR

Komplett kabelstam för 
1st extraljus eller en 
LED-ramp. 

Vurpkontakt eller kabel-
skarv för bland annat 
Enduro. 

XT30U Kabelskarv, 1 par 
30Amp.

art. 871KABEL1 art. 871XT60PLUSart. 871XT30U

nizled 100w led-kit
Ett strålande, komplett LED-paket från 
NIZLED. Paketet innehåller en slimmad 
LED-ramp, modellanpassat fäste samt en 
komplett kabelstam som även den är anpas-
sad för LED-rampen.

• 581mm bred LED-ramp på 100W
• Fungerar utmärkt på de fl esta fordon
• Dammtålig, vattentålig, klarar av ren-
göringsmedel & vatten under högt tryck 
(IP68/69K)

2998 KR / 3594 KR

art. SETLEDPKT15

komplett extraljuspaket
Extraljuspaket med 
tre stycken NIZLED 
R120CS 120W lampor 
försedda med DRL 
samt kablage för 
installation. Special-
tillverkat nummerplåt-
fäste i 3mm plåt, med 
stansade hål för en 
enklare montering.

6498 KR / 7288 KR

art. SETLEDPKT17

nizled n70ws
LED-arbetsbelysning på hela 70W 
med en spridningslins på 70°, 
vilket gör att den lyser både långt 
och brett. Passar alla typer av for-
don och kan jobba med spänning 
på 9V upp till 36V. Ljuslängden är 
hela 75m, med 
en bredd på 38m. 798 KR

art. 871N70WS

nizled n100S
LED-bar på 100W med sidorefl ex samt parkeringsljus som ger en 
smal ljusbild och en ljuslängd på hela 577 meter. Passar bra som 
extraljus och alla typer av fordon och kan jobba med spänning på 9V 
upp till 36V. Mått: 516x58x81mm

• 10 st 10W CREE-dioder
• Hus i pressad aluminium
• IP68-klassifi cering

1998 KR

art. 871N100S

nizled n35
Lätt och tunnt designad LED-lampa på 
36W som passar perfekt som arbetsbe-
lysning eller backljus. Ger en bred ljusbild 
med Flood Beam.

• Väger 400g
• Bug Eye-lins
• IP68/69K-klassifi cering
• Flood Beam

1298 KR

art. 871N35Vi monterar LED-ramper och belysning för hoj i 

samtliga av våra butiker. Kontaktuppgifter till din 

butik hittar du på baksidan av katalogen!

TIPS!

798

Se mer LED-belysning på brl.se/ledbelysning

7288 KR7288 KR

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 45 -



bilvard
Bilvårdsprodukter för både interiör och exteriör är en självklarhet för biläg-
aren som vill ha en bil med ren och fräsch look. Vi har produkter för hela 
processen - från avfettning till rengöring, från doftförbättring till interiör-
rengöring. I katalogen återfi nns ett urval av produkter från Meguiars och 

Bilvårdsexperten. För att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/bilvard
eller din närmaste BRL-butik!

Meguiars 
ULTIMATE WASH & WAX

Meguiar’s storsäljande schampo med 
Carnaubavax som lämnar en svårslagen 
glans och avrinning. Vaxet ger dig ett 
skyddande lager som förhindrar smuts 
från att fastna i lacken, vilket gör den 
enklare att avlägsna vid nästa tvätt.

229 KR

art. 178G17748

Meguiars 
ULTIMATE polish

En polish som hjälper dig att skapa en 
bra yta med djup och glans innan du 
lägger på ett skyddande lager med vax! 
Du får enkelt bort eventuella hologram 
och defekter i lacken som kan kvarstå 
efter rubbing.

229 KR

art. 178G19216

meguiars mirakelsvamp
Den omtalade mirakelsvampen tar med 
hjälp av en lätt slipande effekt enkelt bort 
alla möjliga fl äckar, märken i interiören, 
hård sittande smuts, färg på kofångare 
- och mycket mer. Går även att använda 
i hemmet till bland annat kakel, väggar, 
bänkar och mer därtill.

19 KR/ST

art. 178OFS
meguiars soft foam pad
Appliceringspad för handapplicering av 
vax eller handpolering vid trånga utrym-
men. Ger en jämn och mjuk applicering.
Tål maskintvätt.

79 KR

art. 178X3070
meguiars air re-fresher
Har du en dålig lukt i bilen och vill bli 
av med den? Meguiar’s Air Re-Fresher 
tränger in på djupet, eliminerar den dåliga 
lukten på väldigt kort tid och lämnar en 
fräsch nybilsdoft som håller sig länge!

149 KR

art. 178G16402

Se fl er bilvårdsprodukter på brl.se/bilvard

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 46 -



Meguiars 
ultimate compound

Har du en bil med en repig och oxiderad 
lack? Då behöver du en rubbing som 
löser problemet åt dig. Ultimate Com-
pound hjälper dig att snabbt och enkelt 
bli av med detta!

229 KR

art. 178G17216

Meguiars perfect
glass cleaner

En fönsterputs som ser till att du får en 
fl äckfri sikt i vindrutan. Tar enkelt och 
snabbt bort vägsmuts, rökbeläggning-
ar, fågelspillning, insekter och andra 
föroreningar.

139 KR

art. 178G8224

meguiars tvätthink
Tvätthink från Meguiar’s som rymmer 19 
liter. Utmärkt att förvara sina andra tvätt- 
och städprodukter i vid transport. 

Tips! Används gärna ihop med Meguiars 
Grit Guard.

159 KR

art. 178MB

meguiars 
one solution
Avfettning som löser upp den 
vanliga smutsen som insek-
ter, salt, trafi kfi lm. Unikt för 
One Solution är att den även 
löser upp asfalt och tjära! 
Spraya på, låt verka några 
minuter och spola sedan av 
nedifrån och upp. 

59 KR

art. 178UMA1

bve grön 2.0 
färdigblandad
Färdigblandad och redo att 
användas! Börja med att spraya 
på kallavfettning, och när en 
eller två minuter gått kan du 
börja applicera Grön 2.0. Medlet 
löser upp organiska material, 
som smuts och vägsalt.

143 KR

art. 180BVEG201L

bve 1 liter
kallavfettning
Kallavfettning i världsklass! 
Otroligt effektiv som tjärlö-
sare, men fungerar också 
mycket väl mot bland annat 
vägsalt.

98 KR

art. 180BVEK1L 

bve 1 liter
fälgrent
Otroligt effektiv fälgrengöring 
och oxidlösare. Är syrabase-
rad och kommer i koncentrat, 
men kan även spädas ut 
50/50.

129 KR

art. 180BVEF1L

meguiars grit guard
Placera Grit Guard i botten på din tvätthink 
och förhindra att smuts dras med upp i 
svampen! Grus och smuts sjunker ned 
till botten, under skyddet, och gör att du 
slipper få med dig det upp igen.

129 KR

art. 178X3003

meguiars
supreme shine
Förstklassig mikrofi berduk 
för avtorkning av vax eller 
vid polering med mycket 
bra absorberingsförmåga. 
Tål maskintvätt!

299 KR

art. 178X2020

meguiars wash mit
Trött på att köpa nya svampar till varje 
tvätt? Med denna tvätthandske i mikrofi ber, 
som du kan tvätta i tvättmaskin, har du alltid 
en ren ”svamp” till din biltvätt. Kombineras 
med ett bra vaxschampo för bästa möjliga 
resultat!

179 KR

art. 178X3002

meguiars 
water magnet
Att torka av bilen efter en 
tvätt är viktigt för att slippa 
vatten som torkar in och 
gör den fl äckig. Med Water 
Magnet torkar du snabbt och 
enkelt bilen torr tack vare 
dukens fantastiska uppsug-
ningsförmåga.

279 KR

art. 178X2000

Magnet torkar du snabbt och 

användas! Börja med att spraya 

börja applicera Grön 2.0. Medlet 

Polera med mikrofi berduk - material som inte 

absorberar fi na partiklar kan ge repor!

TIPS!

Se fl er bilvårdsprodukter på brl.se/bilvard
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marint ljud
Ett bra ljudsystem i en marin miljö kan kännas som en utmaning om man 
inte har rätt produkter. Vi erbjuder högtalare, huvudenheter, slutsteg och 
mer därtill - speciellt utformade för att klara av de tuffa förhållanden ett 
sjölag har att bjuda på.

I katalogen återfi nns ett urval av produkter från GAS, Rockford Fosgate
och Hertz. För att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/marint eller din  
närmaste BRL-butik!

GAS MS69 Marinhögtalare
6x9”-högtalare som är syskon till MS62. 
Tillverkad för att vara vattentålig, vilket gör den 
optimal för användning i marina miljöer som 
exempelvis båtar eller duschrum.

998 KR

art. 900MS69

Rockford TM400X2AD
Kraftfull och välljudande 2-kanals förstärkare ur 
Rockfords Power-serie, med en högverkande 
klass AD-teknologi. Kretskortet är särskilt lackat 
för att uthärda marina tillämpningar.

• Nivåinställning för att eliminera distorsion
• Dubbla fl äktar
• 2x200W (2 & 4 ohm) & 1x400W (4ohm, bryggat)

5998 KR

art. 510TM400X2AD

GAS BTC62 marinpaket
Ljuvlig musik - i ur och skur! Marinpaket från 
GAS med 2-kanalsförstärkare med Bluetooth 
och AUX. Enkel att manövrera med tydliga 
touch-knappar och vattentät konstruktion för 
installation i våta miljöer. Ljudet står de 6.5” 
stora marinhögtalarna GAS MS62 för.

1498 KR

art. 900BTC62

Rockford fosgate PM100X1
Kompakt marinförstärkare som använder 
sig av Rockfords BTL-teknik, vilket innebär 
att slutsteget utnyttjar och använder sig av 
radions högtalarutgångar.

• Kompakt och smidig installation
• Säljs i par (höger och vänster)
• 109W RMS (2 ohm), 61W RMS (4 ohm)

4998 KR

art. 510PM100X1K

GAS MS69 Marinhögtalaregas ms62 marinhögtalare
2-vägs vattentålig marinhögtalare på 6.5”. 
Välbyggd och påkostad konstruktion med 
formsprutad polypropylen-kon tillsammans 
med en 0,5” polymer dome-diskant som ger 
högtalaren en musikalisk klang, med bra bas 
och fi n upplösning.

598 KR

art. 900MS62

Rockford Fosgate PMX-0
Ultrakompakt marin mediareceiver med AUX- 
& USB-ingång och inbyggd Bluetooth. Lätt 
att montera och som tack vare sina marina 
egenskaper trivs väl i båten.

• Ultrakompakt
• 2 par lågnivutgångar
• Bluetooth & AUX

2498 KR

art. 510PMX0

gas ms62 marinhögtalare

Se fl er marinprodukter på brl.se/marint

tillbehör
Hertz HMC U1 monteringsram för båtmeguiars marine cleaner

998 KR 598 KR339 KR

Vattentät fjärrkontroll 
för styrning av Hertz 
HMR-produkter.

Universal monterings-
ram med tillbehör, för 
installation i båt.

Rengör, polerar och 
skyddar i ett!

art. 540HMCU1 art. 70028100001art. 178M5032

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 48 -



hertz htx 8 
Spelglada och snyggt designade 8” 
marinhögtalare perfekt till wakeboard, 
jet-ski eller båt! Extremt tåliga, med 
stilfull LED-belysning på högtalarna. 

Finns i två varianter, där en av model-
lerna kommer med ett smidigt fäste. 

PRIS FR. 2498 KR

Hertz HMP 1D
HMP 1D är ett marint slutsteg tillverkat för att 
klara av tuffa miljöer. En förstärkare med goda 
fi ltreringsmöjligheter tack vare fullt justerbart 
lågpassfi lter och ställbara brantheter. Den 
medföljande bassremoten ser till att du snabbt 
och enkelt kan justera volymen.

• Tåligt aluminiumchassi
• Väldigt kompakt
• 300W RMS (2 ohm), 180W RMS (4 ohm)

2498 KR

art. 540HMP1D

Rockford Fosgate PM212S4
Förstklassigt 12” marint baselement från
Rockford som levererar ett imponerande ljud, 
oavsett miljö. Elementet är både fukt-, UV- och 
stöttåligt. En minst sagt tålig subwoofer! Ett 
snyggt, rostfritt galler medföljer.

3998 KR

art. 510PM212S4

Hertz HCP 5MD 24V
För dig som vill ha rejält med ljud i båten! Ett 
5-kanaligt slutsteg som inte bara är strömstarkt, 
det är också byggt för att klara av det mesta. 
Hertz har utsatt slutsteget med allt från
saltvatten-ånga, vattenstrålar, stöt-tester samt 
UV-strålning. Allt det har slutsteget stått pall för!

• Kompakt design
• Hög-, låg- samt bandpassfi lter
• 4x65W + 1x200W RMS i 4 ohm

4498 KR

art. 540HCP5MD24V

Hertz HMR 20
En fi nessrik stereo med en klar och tydlig 
3”-skärm, Bluetooth, FM/DAB+ och mycket mer. 
En smart detalj är möjligheten att dela upp ljudet 
i två separata zoner som spelar olika låtar.

• Vattentålig (IP66)
• USB, AUX, Bluetooth
• 4x50W MAX

2498 KR

art. 540HMR20

Rockford fosgate RM112D4
Kraftfull 12” marinbas anpassad marina miljöer 
som kommer bjuda upp till dans när tillfälle 
ges! Basen är både UV- och fukttålig, med 
ett diskret färgmatchat galler. Fungerar i de 
fl esta lådor, oavsett om det är en sluten eller 
portad låda.

1998 KR

art. 510RM112D4B

Hertz HMS 10B
Välbyggd ”open air”-bas på 10”, perfekt för en 
marin miljö där det ställs höga krav på material 
och konstruktion. Kräver inte en särskild lådvo-
lym för att spela bra.

• Värme- & UV-tåliga material
• Tål vattenstänk, damm & vibrationer
• Avtagbart matchande högtalargaller

1998 KR

art. 540HMS10B

Rockford fosgate RM1652
Högtalare med maringradig konstruktion, 
perfekt när du behöver riktigt bra ljud till din 
båt. Särskilt framtagen för att uthärda de mest 
extrema omständigheterna
till sjöss.

1698 KR

art. 510RM1652B

Hertz HMP 1D
art. 540HMP1D

Ett marint ljudsystem ska tåla vädrets tester. Här hittar du 
bara produkter som garanterat klarar både stänk och rusk!

TIPS!

art. 540HTX8MFLC
art. 540HTX8MCLC

Se fl er marinprodukter på brl.se/marint

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 49 -



motorcykel

backkamera med nummerplåtshållare
Innovativ backkamera som 
placerats i en nummerplåts-
ram. Smidig installation och 
bra uppsyn!

• Strömförsörjning: 12V
• 170° bildvinkel

1498 KR

art. 701CAMNUMBER
backkamerakit med 7” skärm
Backkamerakit med 7” 
skärm, HD-kamera, kablar 
och fjärrkontroll.

• Vattentät kamera
• 20m förlängningskabel

2998 KR

art. 701CAMKIT1

Kenwood CMOS-230
Vattentålig univer-
salkamera från 
Kenwood med fl exi-
belt monteringsfäste.

• 128° horisontell vy
• 103° vertikal vy

1990 KR

art. 121CMOS230
Pioneer ND-BC8
Förstklassig univer-
salkamera med bland 
annat spegelvänd 
bild och automatiskt 
ljusreglage!

• 129° vidvinkelvy

1498 KR

art. 135NDBC8
connects2 cam-20
Universalkamera som 
kan placeras både i 
front och bak på 
bilen. Damm- och 
vattentät!

• 170° bildvinkel

648 KR

art. 701CAM20

salkamera med bland 

belt monteringsfäste.

Universalkamera som 

backkamerakit med 7” skärm

Se fl er backkameror på brl.se/backkamera

fa bättre originalljud!
I många moderna bilar är det svårt att uppgradera ljudsystemet den klas-

siska vägen. Många bilar är idag utrustade med Canbus-system där byte 

av stereo kan ställa till med problem då man skapar avbrott i bilens interna 

kommunikation mellan olika styrdon. I nytillverkade bilar har man också 

oftast funktioner som Apple CarPlay, Bluetooth och andra funktioner som 

annars vanligtvis ligger till grund för ett stereobyte, fullt integrerat från fabrik.

Hur går vi då tillväga för att höja ljudkvaliteten, utan att först behöva utföra 

det klassiska stereobytet? Nedan följer några av våra tips!

Ljudprocessor
En ljudprocessor är det självklara valet för den som vill optimera sitt ljud till 

det yttersta, oavsett om du har kvar originalstereon eller har installerat en ef-

termarknadsenhet. Med en ljudprocessor kan man framgångsrikt ställa in allt 

från delningsfrekvenser till branthet på delningar, EQ-inställningar till exakta 

positioneringar av bilen högtalare med hjälp av tidskompensering. Flertalet 

av dagens processorer är också app-styrda, vilket innebär att man från sin 

smarta enhet kan kontrollera merparten av dessa inställningar.

Det är extremt vanligt med installation av ljudprocessor i dagens bilar och 

den tävlingsinriktade, som kräver det lilla extra av sitt ljudsystem, tjänar 

också på de enorma inställningsmöjligheterna en processor erbjuder.

Mer effekt - bättre ljud!
Även om en modern stereo stoltserar med fl ertalet av de mest eftertrakta-

de funktionerna, så faller de nästan alltid platt i ett avseende - den minima-

la effektåtergivningen. Merparten av originalenheterna som används i bilar, 

gamla som nya, lämnar sparsamt med effekt, oftast som alltid

långt ifrån tillräckligt mycket för att driva ens originalsystemet tillfredstäl-

lande. Bara genom att addera ett slutsteg till ditt ljudsystem kommer du få 

ett helt nytt liv i originalhögtalarna och i vissa fall kan det helt enkelt vara 

tillräckligt.

Kravet här, om man bara vill slänga in ett slutsteg för att maximera original-

högtalarnas kapacitet, är att man tittar på ett slutsteg med högnivå-ingång 

(originalenheter saknar normalt lågnivå-utång), alternativt kikar på en hög- 

till lågnivåomvandlare. Givetvis, om suget faller sig på, kan man addera 

både slutsteg och en ljudprocessor, då ljudprocessorn i sig också kan ta 

hand om omvandligen av digitala och analoga signaler.

För mer info besök brl.se eller kontakta din närmaste butik.

3 tips på grymma ljudprocessorer:

backkamera

hertz h8 dsp

4498 KR

rockford dsr1

2998 KR

audison bit ten

2498 KR2998 2498 

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 50 -



motorcykel
Bra ljud är lika viktigt på hojen som det är i bilen. Här hittar du utvalda ljudsystem till din MC. Besök brl.se/mc för att ta del av hela vårt utbud!

rockford högtalarkit
2014+ Harley-Davidson®

Kompletta lösningar för 
ett rejält lyft av hojens 
ljudsystem. Välj mellan två 
högtalare och fyra högta-
lare. Kabelkit medföljer!

PRIS FR. 8498 KR

rockford högtalarkit
2014+ Harley-Davidson®

Modellspecifi kt högtalarkit 
för sadelväskan med 
monteringstillbehör och 
ett par 6x9 tums högtala-
re, designat att används 
ihop med existerande 
HD14-kit.

4498 KR

art. 510TMS69BL14

Nextbase 422GW Dash Cam
Finessrik dashcam med bland annat inbyggd 
GPS, SOS-funktion och inspelning i full HD i 
60 FPS. 

• 2.5 tum HD IPS touch skärm
• 1080p-inspelning @ 60 FPS
• Gratis moln-lagring ingår

2390 KR

art. 750NBDVR422GW
Nextbase 522GW Dash Cam
Ett av NextBase mest avancerade dash-
cams, med bland annat videoinspelning i hög 
kvalitet och polariserade fi lter som motverkar 
refl ektioner. 

• 1080p-inspelning @ 60 FPS
• Amazon Alexa röstassistent

2490 KR

art. 750NBDVR522GW
Nextbase in-car dash cam
Smidig dashcam med 1080p-inspelning, Wi-Fi 
& GPS. Monteras i backspegel med hjälp av 
sugproppar.

• 1080p-inspelning @ 30 FPS
• 4” LED-skärm - formad som en backspegel
• WiFi-anslutning till NextBase App

2590 KR

art. 750NBDVRMIRROR

ljudsystem. Välj mellan två monteringstillbehör och 
ett par 6x9 tums högtala-
re, designat att används 
ihop med existerande 

Modell Inkluderat Pris

ROCKFORD 
HD14RGSGS2

TM400X4AD slutsteg, TMS65 6,5” koaxialhögtalare 
& RFK-HD14 installationskit 8498 kr

ROCKFORD 
HD14RGSGS3

TM400X4AD slutsteg, TMS65 6,5” högtalare, TMS-
69BL14 6x9” högtalarkit & RFK-HD14 installationskit 12498 kr dash cams

Se fl er dashcams på brl.se/dashcams

backkamera

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 51 -



tillbehör
atlas equator högtalarkabel system one banankontakt system one högtalarkabel

PRIS FR. 2398 KR 98 KR 25 KR/M

Färdigterminerad högtalarkabel 
uppbyggd med 2 mm² grova 
ledare av OFC-koppar.

4-pack banankontakter 
med röda och svarta 
plasthöljen.

2x2,5mm2 högtalarka-
bel med rena kopparle-
dare. Pris per meter! 

art. 104EQ20SC2 art. 815BANANA art. 815SC2X25MMB

Golvhögtalaren skänker tyngd och takt till ditt ljudsystem och är givet en av 
de viktigaste komponenterna i din högtalaruppsättning. Högtalaren hante-
rar en stor del av ljudbilden och det är av allra högsta vikt att välja 
en högtalare som erbjuder det där lilla extra!

I katalogen återfi nns ett urval av våra golvhögtalare. För att se vårt fulla 
sortiment besöker du brl.se/golvhogtalare eller din närmaste BRL-butik!

dynavoice 
definition df-8
Dynavoice fl aggskeppsmodell som 
erbjuder en svårslagen kombination 
av välljud och kraft.

• 94 dB känslighet
• 2x8” bas, 6,5” mellanregister, soft-
dome- och banddiskant
• 23-32kHz frekvensomfång

7990 KR

art. 990DF8

dynavoice 
challenger m-105
Extremt bastant högtalare ur 
Challenger-serien med dubbla 10” 
baselement!

• 94dB känslighet
• 2x10” basar & 2x5,25” mellanregister
• 300W Max effekttålighet

6990 KR

art. 990M105EX

Dynavoice fl aggskeppsmodell som 
erbjuder en svårslagen kombination 

• 2x8” bas, 6,5” mellanregister, soft-

Söker du ett komplett hemmabio- eller 

stereopaket? Besök brl.se eller din BRL-butik 

för att se alla kombinationer!

TIPS!

Se fl er golvhögtalare från Dynavoice på brl.se/golvhogtalare

golvhögtalare

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 52 -



dynavoice 
challenger m-65
Spelglad och prisad minsting i Chal-
lenger-familjen som får konkurrensen 
att blekna!

• 93dB känslighet
• 2x6,5” basar, 2x5,25” mellanregister
• X-Change - justerbart mellanregister!

4490 KR

art. 990M65EX

magnat 
signature 1109
Gigant ur Signature-serien med adre-
nalin och fi ness i en sällan skådad mix. 
Klippel-optimerade element och total 
vikt på 85 kilo!

• 94dB känslighet
• 2x8” basar, 6,5” mellanregister och 
dubbla diskanter
• 300W RMS / 550W MAX

41990 KR

art. 995S1109

system one h212
Gedigna monsterhögtalare från 
System One. 2x12” basar ger liv i luckan!

• 92dB känslighet
• 2x12” basar, 2x4” mellanregister
• 35 kg/styck - totalt 70 kg högtalare!

4998 KR

art. 815H212B
System One HCS26B
Prisvärda instegshögtalare med dubbla 6,5” för 
ett rikt ljudomfång.

• Prisvärda & kompakta
• 100W RMS / 200W MAX
• Bi-wire/Bi-amp-terminal

1998 KR

art. 815HCS26B
system one SF-168B
Välkonstruerad högtalare med levande, detalje-
rat ljud. Kraftfull men tydlig i sin återgivning.

• 91dB känslighet
• 2x8” basar, 6,5” mellanregister, 2x1” diskant
• 125W RMS / 250W MAX

3998 KR

art. 815SF168B

dynavoice 
magic f-7 ex
Golvhögtalare ur Magic-serien med 
3-vägs konstruktion. Levererar bra vid 
både fi lmtittande och musik!

• 92dB känslighet
• 2x6,5” basar - frekvenser under 30Hz!
• 150W Max effekttålighet

3490 KR

art. 990F7EX

magnat
signature 505
Mångsidig högtalare för fi lm och musik. 
Hi-Res Audio-certifi ering och Klippel- 
optimerade element

• 92dB känslighet
• 2x6,5” element och dubbla diskanter
• 170W RMS / 300W MAX

8990 KR

art. 995S505

Gigant ur Signature-serien med adre-
nalin och fi ness i en sällan skådad mix. 
Klippel-optimerade element och total 

• 2x8” basar, 6,5” mellanregister och 

Mångsidig högtalare för fi lm och musik. 

2.0 eller 5.1? På sid. 55 illustrerar vi de 
allra vanligaste högtalaruppsättningarna!

TIPS!

Se fl er golvhögtalare på brl.se/golvhogtalare

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 53 -



magnat
signature 909
En fl aggskeppsmodell som bjuder på 
en fantastisk ljudbild som imponerar 
både för musik och fi lm. Hi-Res 
Audio-certifi ering och exemplarisk 
byggkvalitet.

• 93dB känslighet
• 2x8” basar, 6,5” mellanregister och 
dubbla diskanter
• 280W RMS / 500W MAX

33990 KR

art. 995S909

klipsch 
rp-8000f
Reference Premiere-seriens gigant 
erbjuder en blytung ljudbild utan att 
någonsin tappa sin taktfasthet!

• 98dB hög känslighet
• Hornladdad, patenterad Tractrix-
diskant och 2x8” högeffektiva element
• 150W RMS / 600W MAX

17990 KR

art. 288RP8000FB

klipsch rp-4000f
Reference Premiere-seriens minsta högtalare 
- tung och taktfast leverans storleken till trots!

• 95dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och 2x4” element
• 75W RMS / 300W MAX

9990 KR

art. 288RP4000FB

magnat transpuls 1500
Retro-inspirerad högtalare lik ingen annan. Hög 
känslighet, 15” baselement och en vikt på hela 
37 kilo per högtalare!

• 95dB känslighet
• 15” bas, 6,5” mellanregister och 2x1” 
horndiskanter
• 250W RMS / 500W MAX

13990 KR

art. 995TP1500

klipsch r-820f
Reference-seriens fl aggskepp erbjuder en dyna-
misk lyssnarupplevelse och skyhög känslighet.

• 97dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och 2x8” element
• 150W RMS / 600W MAX

12990 KR

art. 288R820F

magnat signature 507
Signature 500-seriens gigant kommer med 
Hi-Res Audio-certifi ering och dubbla 6,5” base-
lement. Tydlig och kraftfull ljudbild!

• 92dB känslighet
• 2x6,5” basar, 6,5” mellanregister och dubbla 
diskanter
• 200W RMS / 350W MAX

10990 KR

art. 995S507B

klipsch r-610f
Reference-seriens instegsmodell erbjuder en ljud-
bild med bra upplösning och maxad dynamik!

• 94dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och 6.5” element
• 85W RMS / 340W MAX

7990 KR

art. 288R610F

magnat signature 707
Magnifi k Signature-modell med dubbla Hi-Res 
Audio-diskanter och Klippel-optimerade 
keramiska aluminium-element.

• 92dB känslighet
• 2x6,5” basar, 6,5” mellanregister och dubbla 
dome-diskanter
• 220W RMS / 380W MAX

19990 KR

art. 995S707

En fl aggskeppsmodell som bjuder på 

diskant och 2x8” högeffektiva element

Bra kablar och tillbehör förhöjer slutresultatet. 

Se sid. 92 för utvalda produkter!

TIPS!

Se fl er golvhögtalare på brl.se/golvhogtalare

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 54 -



Det fi nns många olika sätt att placera sina högtalare på, men om man har klart för sig vad ljudsystemet ska ha för 
grundsyfte kan man snabbt välja rätt typ av uppställning. För musiklyssning talar man om stereosystem, med eller 
utan subwoofer, där uppsättningen benämns som 2.0 eller med subwoofer 2.1. Den första siffran avslöjar mängden 
högtalare, den andra siffran antalet subwoofers.

En hembioanläggning benämns därför oftast i termer som 5.0, 5.1 eller kanske 5.2, där man vanligtvis har två fronthög-
talare, en centerhögtalare och två surround-högtalare. Den andra siffran står, precis som i fallet med stereo, för antalet 
subwoofers.

placering av högtalare!

Se våra exempel på vanliga uppsättningar för stereo- och hembiosystem:

TV / Projektorduk

2.0/2.1 setup

30°

22°

30°
22°

TV / Projektorduk

5.1 setup

30°
22°

30°

22°

0°
12

0°
11

0° 110°
120°

TV / Projektorduk

5.2 setup

30
°

22
°

30°

22°

0°

12
0°

11
0° 110°

120°

TV / Projektorduk

5.1.2 setup

30°
22°

30°

22°

0°

11
0°

90
° 90°

110°

Placeringarna ovan är endast exempel, där man i vissa rum kan behöva placera högtalarna på annorlunda vis för bästa resultat.

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 55 -



tillbehör
norstone stylum 3 stativ b-tech bt77 väggfäste system one högtalarkabel

1690 KR 649 KR 248 KR

80cm höga högtalar-
stativ i fl era färger! 

Högtalarfäste för vägg-
montering med smart 
låskonstruktion! 

2x2,5mm2 högtalarka-
bel på 10 meters rulle!

art. 143STYLUM3BK art. 815BANANA art. 815SC2X25MM10M

stativ/surround
Placerade på stativ i ett stereosystem, eller för ökad bredd i ett hembiosys-
tem - stativ- och surroundhögtalare är mångfacetterade högtalare. Många 
är förberedda med nyckelhål eller VESA-standarder för upphängning, vilket 
ytterligare ökar dess användsningsområde.

I katalogen återfi nns ett urval av våra golvhögtalare. För att se vårt fulla 
sortiment besöker du brl.se/stativhogtalare eller din närmaste BRL-butik!

dynavoice definition dm-6
Stativhögtalare med otrolig upplösning i ljudet, avsedd för mel-
lanstora rum. En ljudkvalitet som du inte fi nner någon annanstans i 
prisklassen!

• 92dB känslighet
• 1x6,5” bas/mellanregister & dubbla diskanter
• 120W effekttålighet

3490 KR

art. 990DM6
dynavoice magic lcr-4
Platt och välljudande högtalare, främst avsedd för montering på vägg 
via nyckelhålsfästen. Sätt upp den precis som du vill, då den kan 
hängas både vertikalt och horisontellt.

• Monteras via nyckelhålsfäste
• 2x4” bas/mellanregister & 1” diskant
• 100W MAX effekttålighet

1790 KR

art. 990LCR4EX

För maximalt bidrag till fi lm bör du placera högtalarna på 
vardera sida, med jämnt avstånd till din lyssningspunkt.TIPS!

Se fl er stativ/surroundhögtalare på brl.se/stativhogtalare

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 56 -



dynavoice 
challenger s-5
Mångsidig stativ-/surroundhög-
talare från Challenger-serien. 
Används som surroundhögtalare, 
eller som fristående bokhyllehög-
talare!

• Väggmonteringsbar (VESA-100) 
• 1x5,25” mellanregister/bas & 1” 
SuperAudio-diskant
• 100W Max effekttålighet

1790 KR

art. 990S5EX

magnat
signature 503
Kompakt, mångsidig och otro-
ligt välljudande stativhögtalare 
med dubbla diskanter.

• 91db känslighet
• 7” bas/mellanregister och 
dubbla diskanter
• 100W RMS / 170W MAX

4990 KR

art. 995S503

system one hcs-26sb
Otroligt prisvärda stativhögta-
lare som låter dyrare än vad 
prislappen skvallrar om!

• Kan monteras på vägg via 
nyckelhålsfäste
• 4” bas/mellanregister & 1” 
diskant
• 60W RMS / 120W MAX

698 KR

art. 815HCS26SB

dynavoice 
magic s-4
Fin stativhögtalare med hög 
prisvärdhet. Fronplacerade bas-
portar fl yttar fi na mängder luft, 
sett till högtalarens fysik.

• Kompakt och diskret
• 1x4” bas/mellanregister & 
1” diskant 
• 100W Max effekttålighet

1490 KR

art. 990S4EX

dynavoice 
magic around-5
Snyggt designad väggmonterad 
surroundhögtalare med fyra 
diskanter för optimal rymdkänsla!

• Monteras i nyckelhålsfäste
• Quadpolär konstruktion med 4x1” 
diskanter och 1x5,25” bas/mellanregister
• 100W Max effekttålighet

2290 KR

art. 990AROUND5EX

magnat 
signature 703
Stativhögtalare med Klippel-opti-
merat keramiskt aluminium- ele-
ment som fl yttar härligt med luft 
för sin storlek!

• 91db känslighet
• 6,5” bas/mellanregister
• 110W RMS / 180W MAX

7990 KR

art. 995S703

system one sb-15b
Diskreta, eleganta och prisvär-
da stativhögtalare som gör ett 
utmärkt jobb som stereo/front-
högtalare i ett mindre system 
eller som surroundhögtalare.

• Kan monteras på vägg via 
nyckelhålsfäste
• 1x5,25” bas/mellanregister & 
1” diskant
• 60W RMS / 120W MAX

1998 KR

art. 815SB15B

dynavoice 
magic fx-4
Vinklad högtalare med nyckelhålsfäs-
ten och 28.8° vinkling på är en smart 
lösning för att kunna sätta upp den på 
väggen, men ändå få ljudet vinklat in 
mot dig.

• Monteras i nyckelhålsfäste
• 2x4” bas/mellanregister och 1” diskant
• 100W Max effekttålighet

1490 KR

art. 990FX4EX

diskanter för optimal rymdkänsla!

• Quadpolär konstruktion med 4x1” 
diskanter och 1x5,25” bas/mellanregister

Komplettera ett par stativhögtalare med en för-
stärkare. Kompakt stereosystem för mindre rum!

TIPS!

• 2x4” bas/mellanregister och 1” diskant

system one sb-15b

Se fl er stativ/surroundhögtalare på brl.se/stativhogtalare

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 57 -



dämpfötter

magnat
signature 903
Imponerande stativhögtalare, 
vars generösa ljudbild imponerar 
i både upplösning och kraft.

• 91db känslighet
• 6,5” bas/mellanregister och 
dubbla diskanter
• 120W RMS / 180W MAX

9990 KR

art. 995S903

klipsch rp-600m
En stativhögtalare med kraft 
och välljud i särklass! Reference 
Premiere-seriens största stativ-
högtalare.

• Enastående 96dB i känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant 
och 6,5” element
• 100W RMS / 400W MAX

8990 KR

art. 288RP600M

klipsch rp-400m

Den minsta stativhögtalaren i 
Reference Premiere-serien, med 
en känslighet på hela 93dB och 
ett omfång ner till 52 Hz - fantas-
tisk upplösning och dynamik!

• 93dB känslighet
• Tractrix-diskant och 4” element
• 50W RMS / 200W MAX

5490 KR

art. 288RP400MB

magnat cinema 
ultra lcr 100-thx
Högtalare som uppfyller THX Ultra 2-certifi e-
ringens otroligt stränga krav och den enda 
i världen för både vertikal och horisontell 
placering. En minst sagt kapabel högtalare!

• 93dB i känslighet
• THX Ultra 2-certiferad högtalare
• 220W RMS / 350W MAX

6490 KR

art. 995LCR100THX

klipsch rp-502s
Reference Premiere-seriens 
stora surroundhögtalare och 
en självklarhet för dig som 
har eller ska skaffa ett större 
hemmabio-system.

• 95dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant 
och dubbla 5,25” element
• 100W RMS / 400W MAX

11990 KR

art. 288RP502SB

klipsch rp-500m

Stativhögtalare med en upp-
lösning och dynamik som få 
konkurrenter matchar!

• 93dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant 
och 5.25” element
• 75W RMS / 300W MAX

6990 KR

art. 288RP500M

klipsch r-41m
Den mindre stativhögtalaren ur Reference-serien 
som garanterat bjuder på en energirik musikresa.

• 90dB känslighet
• Patenterad Tractrix-diskant och 4” element
• 50W RMS / 200W MAX

2990 KR

art. 288R41M
klipsch r-51m
Storebror till R-41M som tar ljudet till nästa nivå, 
med en otrolig upplösning och dynamik. 

• 93dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och 5.25” element
• 85W RMS / 340W MAX

3490 KR

art. 288R51M
klipsch r-41sa
Dolby Atmos-certifi erade påbyggnadshögtalare. 
Placeras på en högtalare eller monteras på väggen 
för spridning i höjdled!

• Hornladdad Tractrix-diskant och 4” element
• 50W RMS / 100W MAX

4990 KR

art. 288R41SA
klipsch r-41m klipsch r-51m klipsch r-41sa

På vissa högtalare är basporten bakåtriktad. Place-
ra aldrig dessa högtalare helt mot vägg, då mellan-

register och basåtergivning stryps avsevärt.

TIPS!

Se fl er stativ/surroundhögtalare på brl.se/stativhogtalare

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 58 -



dämpfötter
Dämpkuddar ger en dämpning av vibrationer mellan högtalare och dess 
underlag. Resonansfrekvensen ligger under högtalarens frekvensområde 
(ca 7 Hz) och ger därmed en effektivare dämpning än merparten av de 
spikes som fi nns på marknaden.

Vi erbjuder dämpfötter från svenska Sonic Design, som via forskning och 
mångåriga tester, uppnått ett resultat som garanterat gör skäl för investe-
ringen. Läs mer på brl.se/dampfotter

sonic design dämpfötter spelare

sonic design dämpfötter subwoofers sonic design dämpfötter högtalaresonic design dämpfötter subwoofers

Dämpfötter för CD/DVD/BluRay-spelare och andra HiFi-apparater. 

Dämpfötter för subwoofers. Kommer i 4-pack. Färg på fötterna 
varierar från modell till modell.

Dämpfötter för högtalare. Kommer i 8-pack.

PRIS FR. 125 KR PRIS FR. 250 KR

PRIS FR. 125 KR
 Modell Vikt Pris

 SONIC DESIGN SDDAMPCD25 2-5 kg 125 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPCD510 5-10 kg 125 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPCD1025 10-25 kg 125 kr

 Modell Vikt Pris

 SONIC DESIGN SDDAMPSW412 4-12 kg 125 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPSW1228 12-28 kg 125 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPSW2850 28-50 kg 125 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPSW50100 50-100 kg 125 kr

 Modell Vikt Pris

 SONIC DESIGN SDDAMPH412 4-12 kg 250 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPH1228 12-28 kg 250 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPH2850 28-50 kg 250 kr

 SONIC DESIGN SDDAMPH50100 50-100 kg 250 kr

Läs mer på brl.se/dampfotter

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 59 -



att förvalta ett ljudarv

PATRIK SKOGHOLM ANSVARAR FÖR UTVECKLING OCH 

PRODUKTION AV DET ANRIKA HÖGTALARFABRIKATET 

DYNAVOICE. TILLSAMMANS MED KOLLEGAN PETER 

GUSTAFSSON ARBETAR MAN STÄNDIGT FÖR ATT BIBEHÅLLA, 

SAMT VIDAREUTVECKLA, DEN KVALITETSSTÄMPEL VARU-

MÄRKET BESITTER.

Berätta lite om Dynavoice, för den som inte är 
bekant med varumärket?

- Dynavoice är ett svenskt högtalarmärke som startades 

i Falkenberg 2003 som kulmen av grundaren Tommy 

Wadstens start av högtalarproduktion i sin källare 1975.

Genom åren har fl ertalet Dynavoice-modeller vunnit tester 

och utmärkelser, framför allt i Sverige. I år (2020, reds. 

anmärkning) är det alltså 45 år sedan grunden för vad som 

skulle komma att bli Dynavoice lades. Ett gammalt och 

anrikt högtalarmärke.

När Patrik ska jämföra Dynavoice med andra, 
likvärdiga högtalarfabrikat, fi nns det några 
punkter han gärna lyfter fram.

- Käpphästar som alltid funnits med genom alla år: Ljud och 

byggkvalitet kontra pris till konsument.

- Innovativa lösningar, som till exempelvis X-change-funk-

tionen på delningsfi lter, och Magic Around 5, en surround 

högtalare med ett  5 tums mellanregister och 4 tums 

diskantelement för maximal spridning.

- Sen har vi såklart det breda sortimentet i olika prisnivåer. 

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 60 -



Vårt mål är att alla ska kunna köpa en Dynavoice-produkt.

Hur förvaltar man då ett varumärke likt Dynavoice på 
bästa sätt och ser till att cementera sin självklara plats 
på marknaden, även i framtiden? En fråga Patrik tar 
med stor ro.
- Vi kommer få se fl er produktsegment, nya innovativa lös-

ningar och kanske någon gammal favorit i helt ny kostym. 

Givetvis kommer vi alltid vara trogna Dynavoice grundfi lo-

sofi : hög prestanda kontra pris. Det kommer bli en väldigt 

spännande tid framöver, så håll utkik.

Se hela vårt sortiment från Dynavoice på

brl.se/dynavoice

Det fi nns några frågor man bör ställa sig själv innan man 
köper ett nytt högtalarsystem:

Hur stora högtalare behöver jag till mitt rum?
Generellt kan man säga att i rum med storlek mellan 1-15 
kvm gör sig normalt en stativ- eller vägghögtalare bäst. 
Har man 15-25 kvm att tillgå kan man gå upp till en mindre 
golvhögtalare. För 25 kvm och uppåt passar även större 
golvhögtalare bra. Självklart kan man komplettera med bas 

till samtliga system med samma premisser, mindre/större/
störst, beroende på den faktiska rumstorleken.

Vad ska jag använda min anläggning till?
En högtalare som låter bra till musik kommer generellt sett 
alltid att också fungera bra i ett hemmabiosystem. Tvärtom 
gäller däremot inte alltid. Man bör därför välja utifrån hur 
mycket musik som kommer spelas i anläggningen vid valet 
av produkter.

tips från experten

Patrik Skogholm, här tillsammans med utvalda favoriter från Dynavoice

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 61 -



centerhögtalare
Det kanske viktigaste högtalarköpet du kan göra! Centerhögtalaren är 
högtalarsystemets dirigent som återger de viktiga, detaljerade topparna 
från lyrik och tal. En bra centerhögtalare kommer bidra med en svårslagen 

klarhet och detalj som gör den till hjärtat i varje ljudsystem. I katalogen 
återfi nns ett urval av våra centerhögtalare. För att se vårt fulla sortiment 
besöker du brl.se/centerhogtalare eller din närmaste BRL-butik!

dynavoice definition dc-5
Centerhögtalaren i den extremt prisvärda Challenger-serien. Påkostad 
konstruktion, trots en blyg prislapp. Dubbla 5.25” basar och en Supe-
rAudio-diskant ger en fi n upplösning och utsökt dialogförmedling.

• Väggmonteringsbar (VESA-100) 
• 2x5,25” bas/mellanregister & 1” SuperAudio-diskant
• 180W MAX effekttålighet

1990 KR

art. 990DC5

dynavoice challenger c-5
En oerhört påkostad centerhögtalare, vars prislapp ger en felaktig 
uppfattning om dess ljudegenskaper. Otroligt prisvärd!

• Påkostad konstruktion
• 2x5,25” bas/mellanregister & dubbla diskanter
• 150W MAX effekttålighet

1190 KR

art. 990C5EX

dynavoice challenger c-5 xl
Storebror till C-5, tänkt att sammanstråla med seriens större golvhög-
talare. Söker du underhållning och kraft så har du kommit rätt!

• Förberedd för väggmontering (VESA-100) 
• 2x5,25” bas, 2x5,25 mellanregister & 1” SuperAudio-diskant
• 200W MAX effekttålighet

1990 KR

art. 990C5XLB

dynavoice magic c-4
Magic-seriens klangmatchade centerhögtalare. Levererar tydliga 
dialoger och mår gott att vara i centrum när surroundljudet sprids ut!

• Dubbla frontmonterade basportar
• 2x4” bas/mellanregister
• 100W MAX effekttålighet

890 KR

art. 990C4EX

Se fl er centerhögtalare på brl.se/centerhogtalare

Centerhögtalaren återger merparten av lyriken i mu-

sik och dialog i fi lm - inget man vill spara in på!

TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 62 -



system one hcs-26cb
Centerhögtalare med ett stort och detaljerat ljud, som utmärker sig 
rejält mot konkurrenterna i prisklassen!

• Tidslös design i stilfull svart ask-fi nish
• 2x4” bas/mellanregister & 1x1” diskant
• 60W RMS / 120W MAX

498 KR

art. 815HCS26CB

klipsch rc-64 iii
En extremt välbyggd centerhögtalare för de mest krävande och 
välljudande hemmabiosystemen.

• 99dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och 4x6,5” element
• 200W RMS / 800W MAX

16990 KR

art. 288RC64IIIB

system one sc-155b
Klangmatchad centerhögtalare till SF168B eller SB15B! Detaljerat och 
levande ljud, med härligt fyllig klang och fi n upplösning i återgivningen.

• Imponerande ljud till ett otroligt pris
• 2x5,25” bas/mellanregister och 1” diskant
• 60W RMS / 120W MAX

1498 KR

art. 815SC155B

klipsch r-34c
Centerhögtalaren för dig som inte är rädd för att göra dig ovän med 
grannarna!

• 96dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och fyra 3.5” element
• 100W RMS / 400W MAX

4990 KR

art. 288R34C

system one hcs-26cb

magnat signature center 53
Signature 500-seriens klangmatchande centerhög-
talare, som blir hjärtat i anläggningen. Extremt god 
upplösning!

• 91dB känslighet
• 2x7” bas/mellanregister och dubbla diskanter
• 110W RMS / 180W MAX

2990 KR

art. 995SC53

klipsch r-52c
Den mindre centerhögtalaren i 2018 års Reference- 
line med massiva 95dB i känslighet!

• 95dB känslighet
• Tractrix-diskant och dubbla 5.25” element
• 100W RMS / 400 MAX

2990 KR

art. 288R52C

magnat signature center 73
En centerhögtalare som får konkurrenterna att 
blekna i jämförelse. Du kommer inte missa en 
enda detalj, inte ens minsta lilla viskning!

• 91dB känslighet
• 2x6,5” och dubbla diskanter
• 120W RMS / 190 MAX

4990 KR

art. 995SC73

klipsch rp-500c
En center som briljerar med sitt enastående starka 
och klara ljud.

• 96dB känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och 2x5,25” element
• 100W RMS / 400W MAX

5490 KR

art. 288RP500C

magnat signature center 93
En center med lika enastående pris/prestandaför-
hållande kommer du att få leta länge efter!

• 91dB känslighet
• 2x6,5” och dubbla diskanter
• 140W RMS / 200W MAX

6990 KR

art. 995SC93

klipsch rp-404c
Den näst största centerhögtalaren i Reference 
Premiere-serien med kraft och välljud i särklass!

• 97dB i känslighet
• Hornladdad Tractrix-diskant och 4x4” element
• 125W RMS / 500W MAX

6990 KR

art. 288RP404C

klipsch r-34c

Se fl er centerhögtalare på brl.se/centerhogtalare

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 63 -



En subwoofer bidrar med ordentligt, tungt och djupgående bastryck. Explo-
sioner och intensiva actionsekvenser återges därför optimalt med minst en 
subwoofer i systemet. Merparten av våra baslådor är aktiva, så det enda 
som behövs är ström och kabel mellan förstärkare och baslådan.

I katalogen återfi nns ett urval av våra subwoofers. För att se vårt fulla sorti-
ment besöker du brl.se/subwoofer eller din närmaste BRL-butik!

dynavoice magic mw10

dynavoice magic mw12

Aktiv subwoofer på 10” med tight och kraftfull spelstil med 
förmågan att fl ytta en hel del luft!

• 10” baselement
• Nedåtriktad basport
• Frekvensomfång: 30 - 180Hz

Storebror till MW10 spelar både högre och djupare, tack 
vare ett effektivare element och en större låda. Du får 
leta länge efter högre prestanda i denna prisklass!

• 12” baselement
• Nedåtriktad basport
• Frekvensomfång: 25 - 180Hz

2490 KR

2990 KR

art. 990MW10

art. 990MW12

Normalt sett placeras basen framtill, sett ur din 

lyssningsposition. Det varierar däremot från rum 

till rum så fördelaktigt kan du testa dig fram med 

vilken placering du upplever bäst resultat!TIPS!

subwoofers

Se fl er subwoofers på brl.se/subwoofer

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 64 -



tillbehör
supra sublink rca sonic design dämpkuddar atlas element integra

PRIS FR. 350 KR 125 KR PRIS FR. 498 KR

RCA-RCA speciellt utvecklad 
för användning mellan förstär-
kare och en aktiv subwoofer.

Högtalarfötter i poröst gum-
mimaterial med effektivare 
dämpning än spikes.

Instegsmodellen av 
Atlas subwooferkablar 
på 2 meter. 

art. 215SUBLINK art. 280SDDAMPSW1228 art. 104ELINSU
supra sublink rca

PRIS FR. 350 KR

RCA-RCA speciellt utvecklad 
för användning mellan förstär-
kare och en aktiv subwoofer.

art. 215SUBLINK

dynavoice challenger sub 8
Snygg, musikalisk och lättplacerad 8” subwoofer. 
Oslagbart ljud för pengarna-förhållande!

• Långslagigt 8” baselement
• Sluten låda
• 90W RMS

2990 KR

art. 990SUB8
dynavoice challenger sub 10
10” subwoofer med snabb och musikalisk återgiv-
ning parat med mycket slagkraft. Passar lika bra 
till musik som för fi lm!

• Långslagigt 10” baselement
• Sluten låda
• 180W RMS

3490 KR

art. 990SUB10EX
dynavoice thunder t-12
Baslådan som omdefi nierar vad kraft är. Lådan ger 
ett tight och snärtigt ljud - samtidigt fl yttas tillräckliga 
mängder luft som får hela soffan att skaka!

• 12” baselement med rejäl upphängning
• Nästan 28 kg tung!
• 650W MAX

5990 KR

art. 990T12

system one w-12
Ett rejält 12” element med ett starkt slutsteg - 
perfekt för dig som kan hantera rikliga mängder 
med bas!

• Tungt 12” baselement
• Spelar ner till 30 Hz
• 150W RMS

2998 KR

art. 815W12

Placera inte din subwoofer med bakåtriktade 
basportar för nära väggen, då det ger avkall 

på värdefull bas!TIPS!

klipsch r-100sw
Den mindre aktiva subwoofern i 
Reference-serien. Ett förstklas-
sigt digitalt slutsteg och ett 10” 
element med ruggigt hög käns-
lighet som får soffan att skaka!

• 10” långslagigt element
• Automatisk on/off
• 200W RMS / 400W MAX

4990 KR

art. 288R100SW
klipsch r-120sw
Baslådan som garanterar en 
eller två arga lappar i trapphu-
set. Reference-seriens största 
aktiva subwoofer!

• 12” långslagigt element
• Automatisk on/off
• 200W RMS / 400W MAX

5990 KR

art. 288R120SW

Se fl er subwoofers på brl.se/subwoofer

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 65 -



klipsch spl-150
Värstingen bland Klipsch olika baslådor, med ett extremt tryck och 
djupbas-omfång som gräver under 20Hz!

• Slitsportad konstruktion
• 15” baselement med Cerametallic-kon
• 400W RMS / 800W MAX

11990 KR

art. 288SPL150B

klipsch spl-100
Baslåda med högeffektivt 10” baselement med 
en Cerametallic-kon som peakar på 114dB som 
verkligen fl yttar luft!

• Slitsportad konstruktion
• 10” baselement med Cerametallic-kon
• 200W RMS / 450W MAX

6990 KR

art. 288SPL100B

magnat signature sub 530a
Kraftfull och musikalisk! En 12” subwoofer 
som matchar designen till övriga medlemmar i 
Signatur 500-serien.

• 12” baselement
• 20 - 200Hz
• 140W RMS / 280W MAX

5990 KR

art. 995SS530A

klipsch spl-120
En bas som med enkelhet kan få tavlor att rasa 
från väggarna. Flyttar enorma mängder luft!

• Slitsportad konstruktion
• 12” baselement med Cerametallic-kon
• 300W RMS / 600W MAX

8990 KR

art. 288SPL120B

magnat signature sub 730a
Kraftfull och rejält bestyckad subwoofer, med ett 
12” Klippel-optimerat element som spelar otroligt 
läckert - oavsett om det är musik eller fi lm.

• 12” nedåtriktat baselement
• 19 - 200Hz
• 190W RMS / 380W MAX

7990 KR

art. 995SS730A

magnat beta sub 20a
En välspelande subwoofer med en stilfull fi nish som 
med sitt 8” element överraskar och imponerar.

• 8” nedåtriktad baselement
• 25 - 200Hz
• 70W RMS / 140W MAX

2490 KR

art. 995BS20A

magnat signature sub 930a
Signature 900-seriens bastanta subwoofer med ett 
förstklassigt slutsteg och ett gediget kabinett. En 
minst sagt enastående subwoofer.

• 12” baselement
• 18 - 200Hz
• 220W RMS / 440W MAX

11990 KR

art. 995SS930A
magnat signature sub 930a

Se fl er subwoofers på brl.se/subwoofer

Dubbla subwoofers ger inte bara mer tryck, utan 

också en jämnare basfördelning över hela rummet!

TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 66 -- 66 -



Atlas Element Integra
Instegsmodellen av Atlas subwooferkablar. 
Väldigt hög kvalitet, med god avskärmning 
och enastående kopparledare. 
Finns i längderna 2-15 meter.

PRIS FR. 498 KR

art. 104ELINSU

MiniDSP umik-1
En mätmikrofon du kan lita på. Ger ett lågt brus 
och exakta resultat. Varje mikrofon har en unik 
kalibreringsfi l baserad på serienumret för att 
säkerställa en korrekt mätning!

1298 KR

art. 865UMIK1

Atlas Equator Integra
Vidareutecklingen av teknologin du hittar 
i Element-seriens kablar, med en otroligt 
ren och exakt signalöverföring.
Finns i längderna 2-15 meter.

PRIS FR. 898 KR

art. 104EQINSU

minidsp ddrc-24
Kompakt ljudprocessor som har stöd för svenska 
Dirac Live. Kombineras med en mätmikrofon för 
att justera ljudet efter rummets förutsättningar. Kan 
fungera lika bra i bilmiljö, till ett särskilt krävande 
SQ-bygge!

4998 KR

art. 865DDRC24

Atlas Hyper Integra
Referensklass! En subwooferkabel för dig 
med höga krav. Makalös avskärmning och 
ledarmaterial i allra högsta kvalitet, vilket 
bland annat ger kabeln en stabilare impedans 
på 75 ohm. 
Finns i längderna 2-15 meter.

PRIS FR. 1248 KR

art. 104HYINSU

Dayton Audio bass shaker
Monteras på exempelvis soffans eller fåtöljens un-
dersida. TT25-16 har en unik förmåga att överföra 
lågfrekventa ljudvågor direkt till lyssnaren genom 
att monteras på en yta som din kropp kommer i 
kontakt med. Perfekt för att förhöja känslan i både 
fi lm och TV-spel! Finns i 4-pack för 648 kr.

198 KR

art. 860TT2516
minidsp ddrc-24 Dayton Audio bass shaker

Med rätt dämpkuddar minskar du vibrationerna i golvet 

- och minskar störningar till grannarna i huset! 

Pris från 125:-. Läs mer på sid. 59TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 67 -



tillbehör
atlas elemental optical hdmi-kabel med 4k-stöd nedis optisk kabel 3m

PRIS FR. 498 KR PRIS FR. 148 KR 248 KR

Atlas instegsmodell av 
optiska kablar för digital 
ljudöverföring.

Högkvalitativ HDMI-ka-
bel med stöd för 4K 
och Ethernet.

Optisk fi berkabel på 
3 meter för digital 
ljudöverföring.

art. 104ELOP art. 176CVBW34000AT art. 176CABW25000AT30

soundbars
Vill du ta det trista TV-ljudet till nästa nivå? Om ett hembiosystem känns 
långt bort är en soundbar det perfekta sättet att uppgradera ljudet i 
vardagsrummet. Det återskapar känslan av ett betydligt större surround-
system och med hjälp av riktade element sprids ljudet i rummet för en så 

bred ljudbild med naturtroget ljud som möjligt. Dagens soundbars är fulla 
med smidiga funktioner, som exempelvis Bluetooth, appstyrning via Wi-Fi, 
trådlösa baslådor och mycket mer. För att se vårt fulla sortiment besöker 
du brl.se/soundbars eller din närmaste BRL-butik!

magnat sbw200 soundbar
Prisklassens mest välljudande soundbar! Kompakt, men otroligt 
välljudande, med trådlös 5.25” subwoofer.

• Bluetooth & AUX-ingång
• Fyra unika ljudlägen
• Optisk ingång

2490 KR

art. 995SBW200

bose soundbar 500
En soundbar som andas premium-känsla. Tunn, med ett kraftfullt 
ljud, med anslutning till Wi-Fi och smarta enheter via Bluetooth.

• Tunn design
• ADAPTIQ ljudkalibrering
• Wi-Fi, HDMI (ARC), optisk ingång

6490 KR

art.1617997022100

magnat sbw250 soundbar
Med bas blir allting så mycket roligare! Välljudande soundbar från 
Magnat med fyra HDMI-ingångar och trådlös 8” subwoofer.

• Trådlös 8” subwoofer
• Bluetooth, optisk & AUX
• 4 x HDMI, ARC

3990 KR

art. 995SBW250

bose soundbar 700
En soundbar för dig som vill höra detaljerna och känna vibrationerna. 
Elegant, tunn profi l och med en ovansida av härdat glas.

• Välljudande och tunn
• ADAPTIQ ljudkalibrering
• Wi-Fi, Bluetooth & optisk ingång

10990 KR

art. 1617953472

magnat sbw250 soundbar

Olika soundbars har olika typer av ingångar. Var på det 

klara med om du vill koppla med en optisk kabel eller 

HDMI-kabel och säkerställ att ingången återfi nns!

TIPS!

Se fl er soundbars på brl.se/soundbars

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 68 -



yamaha yas-209 soundbar
En smart och välljudande 2.1 soundbar med trådlös 
baslåda, inbyggd Bluetooth-mottagning samt möjlighet 
till röststyrning via Amazon Alexa.

• Bluetooth
• Trådlös 6.5” subwoofer
• 1 x HDMI (ARC) 5290 KR

art. 159YAS209B

yamaha musiccast bar400
En soundbar som tar ljudet till nästa nivå! Kraftfull, kompakt och 
smart. Kommer bland annat med ”Clear Voice”-läget som lyfter tal 
och dialog i dina fi lmer.

• MusicCast
• Trådlös 6.5” subwoofer
• Bluetooth, HDMI med ARC och optisk

7490 KR

art. 159YAS408BL

jbl bar 5.1 surround
Den ultimata bioupplevelsen - i hemmets lugna 
vrå! Soundbar med surroundkänsla.

• Bluetooth, AirPlay 2 & Chromecast
• Trådlös 10” subwoofer
• 4K HDMI 6990 KR

art. 285BLBAR51LMB

yamaha musiccast bar 40
Välljudande och fi nessrik soundbar från Yamaha! Här fi nns allt från 
stöd för MusicCast, trådlösa surroundhögtalare och mycket mer.

• MusicCast
• Stöd för trådlös subwoofer/surround
• 2 x HDMI (ARC)

5490 KR

art. 159YMS4080BL

jbl bar 2.0
Fantastiskt ljud är bara en kabelanslutning bort! En kompakt och 
modern soundbar med inbyggd Dolby Digital.

• Kompakt design
• JBL Surround Sound-teknik
• 1 x HDMI (ARC)

2490 KR

art. 285BAR20AIOB

Harman/Kardon Citation 700
Gör din TV smartare - en enklare och mer välljudande upplevelse. 
Med röststyrning via Google Assistant är möjligheterna oändliga!

• Wi-Fi, AirPlay 2 & Bluetooth
• Google Assistant
• MultiBeam-teknologi för fylligt & detaljerat surroundljud

4990 KR

art. 285CITATION700

jbl link bar
Den smarta soundbaren, som med inbyggd Android TV kommer bidra 
till många härliga fi lmkvällar framför TV:n!

• Android TV, inbyggd Chromecast
• Stöd för Google Assistant
• 4 x HDMI

3990 KR

art. 285LINKBARG

yamaha soundbar ysp2700
Förstklassig soundbar som med sina 16 stycken separata högtalar- 
element levererar ett naturtroget 7.1-ljud i alla hem!

• 7.1-ljud
• MusicCast, AirPlay, & Spotify Connect
• 3 x HDMI (ARC)

10390 KR

art. 159YSP2700BL

yamaha yas-209 soundbar
En smart och välljudande 2.1 soundbar med trådlös 
baslåda, inbyggd Bluetooth-mottagning samt möjlighet 
till röststyrning via Amazon Alexa.

• Bluetooth
• Trådlös 6.5” subwoofer
• 1 x HDMI (ARC) 5290 KR

art. 159YAS209B

yamaha musiccast bar 40

yamaha soundbar ysp2700

jbl link bar
art. 285LINKBARGjbl bar 5.1 surround

Den ultimata bioupplevelsen - i hemmets lugna 
vrå! Soundbar med surroundkänsla.

• Bluetooth, AirPlay 2 & Chromecast
• Trådlös 10” subwoofer
• 4K HDMI 6990 KR

art. 285BLBAR51LMB

En mindre soundbar kan upplevas som basfattig. 
Om du vill ha tillskott i det lägre registret väljer

du fördelaktigt en bar med medföljande subwoofer!

TIPS!

Se fl er soundbars på brl.se/soundbars

Harman/Kardon Citation 700

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 69 -



portabelt ljud
Högtalare som sätter ton på livets alla tillfällen, oavsett om det är under re-
san, på stranden eller till sommarkvällarna på altanen. Portabla högtalare 
med Bluetooth gör det möjligt att ta med dig musiken var du än befi nner 
dig. Vi erbjuder mängder av portabla högtalare i både stora och små for-

mat, vatten- och dammresistenta varianter - i en mängd olika färger.

I katalogen återfi nns ett urval av våra portabla högtalare. För att se vårt fulla 
sortiment besöker du brl.se/portabeltljud eller din närmaste BRL-butik!

jbl flip 5

jbl charge 4

jbl xtreme 2

Ljud överallt, när du vill. Flip 5 är bättre än någonsin förr, med 
grym battertid, slitstark design och IPX7-klassifi ering.

• Upp till 12 timmars batteritid
• Vattentät, med IPX7-klassifi ering
• Parkoppla två Flip 5 för stereoljud

Den perfekta högtalaren till poolpartyt! Vattentät och bärbar 
högtalare som passar till alla tillfällen. Med JBL Connect+ kan 
du parkoppla upp till 100 JBL-högtalare.

• Upp till 20 timmars batteritid
• Vattentät, med IPX7-klassifi ering
• JBL Connect+

Bärbar och riktigt kraftfull högtalare! Högtalaren som är redo för 
allt, med fl asköppnare i bärremmen.

• Upp till 15 timmars batteritid
• Kraftfullt ljud, med förbättrad ljudkvalitet
• Vattentät, med IPX7-klassifi ering

1290 KR

1790 KR

2990 KR

art. 285FLIP5

art. 285CHARGE4

art. 285XTREME2

Se fl er portabla högtalare på brl.se/portabeltljud

Poolparty? Inga problem, se bara till att välja en 
högtalare med en IP-klassifi cering som garanterar 

skydd mot vattenstänk!

TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 70 -



Se fl er portabla högtalare på brl.se/portabeltljud

jbl partybox 300
Trådlös festhögtalare med ingångar 
för mikrofon och gitarr! En högtalare 
gjord för alla festtillfällen. Koppla upp 
två samtidigt för dubbel effekt.

• Upp till 18 timmars batteritid
• Bluetooth- & USB-uppspelning
• Häftig ljusshow

4990 KR

art. 285PARTYBOX300

bose soundlink
color ii
Tuff, vattentålig och kraftfull högtalare! 
Koppla upp dig via Bluetooth och sätt 
ton på livets stora äventyr.

• Batteritid upp till 8 timmar
• Vattentålig
• Inbyggd mikrofon för samtal

1490 KR

art. 1617521950

jbl boombox
Galet kraftfull, bärbar Blue-
tooth-högtalare med ett lika 
galet bra ljud!

• Upp till 24 timmars bat-
teritid
• Anslut två Bluetooth-
enheter samtidigt
• JBL Connect+

4990 KR

art. 285JBLBOOMBOX

bang & olufsen 
beoplay p6
Exklusiv bärbar Bluetooth-
högtalare tillverkad i aluminium 
med ett imponerande ljud.

• Upp till 16 timmars batteritid
• True360 B&O Signature Sound
• Damm- och stänksäker (IP54)

4250 KR

art. 1621140046

bose portable 
home speaker
En smart, vattentålig och 
portabel högtalare till hemmet 
- som med Google Assistant 
kan styras med rösten.

• Robust & vattentålig design
• Wi-Fi, Bluetooth & AirPlay 2

3990 KR

art. 1618293932

klipsch heritage groove
Portabel Bluetooth-högtalare med rockigt sound 
och läcker vintage-design!

• Upp till 8 timmars batteritid
• Imponerande ljud
• Lyxig design

1988 KR

art. 288HERITAGE

bose soundlink 
revolve
Imponerande 360°-ljud! Placera 
denna högtalare mitt i rummet 
och ge alla en ljudupplevelse.

• Upp till 12 timmars batteritid
• Vattentålig design
• Bluetooth & inbyggd mikrofon

2190 KR

art. 1617395232

Bang & Olufsen Beoplay a1
Ställ den på bordet eller bär med den på resan - ta 
med dig musiken överallt. En imponerande trådlös 
högtalare med enastående design och batteritid.

• Upp till 24 timmars batteritid
• Inbyggd mikrofon
• Väger endast 600g!

2749 KR

art. 162BEOPLAYA1

bose soundlink 
revolve+
Större och starkare än lillebror 
Revolve. Rejäl och tålig högta-
lare, med ett slitstarkt handtag 
som gör den smidig att bära.

• Upp till 16 timmars batteritid
• Vattentålig design

3290 KR

art. 1617396172

bose soundlink micro
Liten, men stark. Vattentålig och robust bärbar 
högtalare, som är den perfekta följeslagaren vart 
du än är någonstans.

• Upp till 6 timmars batteritid
• Parkoppla fl era högtalare för stereoljud
• Tålig, robust, vattentålig

1290 KR

art. 1617833420

tooth-högtalare med ett lika 

portabel högtalare till hemmet 

• Wi-Fi, Bluetooth & AirPlay 2

Imponerande 360°-ljud! Placera Större och starkare än lillebror 
Revolve. Rejäl och tålig högta-
lare, med ett slitstarkt handtag 

Låt aldrig ett tomt batteri avsluta festen. Se alltid till 
att ha en fulladdad powerbank nära till hands!TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 71 -



magnat prime classic
En Bluetooth-högtalare med ett läckert ljud och en 
vintage-inspirerad design. Genomtänkt och kom-
pakt, ett perfekt inslag i köket eller arbetsrummet.

• Kompakt och välljudande
• Bluetooth & AUX

1990 KR

art. 995PC
magnat prime one
Bluetooth-högtalaren som bräcker det mesta på 
marknaden! DSP-fi ltrering samt frekvenskorrigering.

• 2x25W RMS
• 2x3,3” bas/mellanregister, dubbla diskanter och 
5,25” slavbas för extra tryck

3990 KR

art. 995PO
magnat multi monitor 220
En aktiv högtalare som håller en enastående kvalitet 
& smälter in perfekt på vardera sida om platt-TV:n!

• 2x40W RMS
• Bluetooth, koaxial, AUX, RCA & optisk ingång
• Subwooferutgång

4990 KR

art. 995MM220

Se fl er aktiva högtalare på brl.se/aktivahogtalare

audio pro drumfire
En högtalare som är gjord för att 
spelas högt! Här hittar du smått 
otroliga fem högtalarelement, som 
drivs av varsin förstärkare.

• Bluetooth
• Inbyggt Wi-Fi för multiroom-ljud
• Stöd för Spotify Connect & mer

6990 KR

art. 287DRUMFIRE
audio pro a36
Maffi ga aktiva golvhögtalare som 
tillfredsställer den mest kräsne! 
Gott om inkopplingsmöjligheter och 
genom Wi-Fi kan den även vara 
multiroom-högtalare.

• HDMI (ARC), Wi-Fi & Bluetooth 5.0
• Klass D-förstärkare
• Subwooferutgång

7990 KR

art. 287A36

audio pro a26
Välspelande och kompetenta aktiva högtalare, 
med HDMI (ARC), Wi-Fi, Bluetooth samt inbyggd 
klass D-förstärkare på hela 2x75W!

• Bluetooth 5.0, optisk ingång
• Multiroom-ljud via Wi-Fi
• Subwooferutgång

4990 KR

art. 287A26

• HDMI (ARC), Wi-Fi & Bluetooth 5.0

audio pro a10
Stilren och välljudande 
högtalare som är perfekt 
som spelglad kompanjon i 
hemmet. 

• Inbyggt Wi-Fi för multiroom
• Tygklätt kabinett
• Bluetooth

1990 KR

art. 287A10

audio pro addon c10
En ikonisk högtalare med ett svårslaget ljud och en 
imponerande bas. En omtyckt multiroomshögtalare!

• Inbyggt Wi-Fi för multiroomsljud
• AirPlay & Bluetooth 4.0
• Subwooferutgång

3490 KR

art. 287ADDONC10

• Inbyggt Wi-Fi för multiroom

Vi har aktiva högtalare som snabbt förtjänar sin plats som ditt hems mitt-
punkt. Högtalarna saknar batteri för portabelt användande, utan placeras 
på dedikerad plats i ditt hem för många oförglömliga musikstunder! 

I katalogen återfi nns ett urval av våra portabla högtalare. För att se vårt fulla 
sortiment besöker du brl.se/aktivahogtalare eller din närmaste BRL-butik!

aktiva högtalare
Vissa aktiva högtalare kommer i par, 

andra som ensam högtalare!TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 72 -



yamaha musiccast 20
Välspelande och smidig aktiv hög-
talare med nätverksuppkoppling, 
Bluetooth och Alexa-röststyrning, samt 
möjligheten att parkoppla två högtala-
re för härligt steroljud!

• MusicCast & inbyggt nätverk
• Stöd för Amazon Alexa
• Bluetooth

2390 KR

art. 159WX021

jbl partybox 1000
Den perfekta festhögtalaren. En otrolig 
maxeffekt på hela 1100W, en magisk 
ljusshow på högtalarens panel och DJ 
Pad på högtalarens ovansida.

• Koppla in mikrofon eller gitarr
• DJ Pad & helbelyst panel
• Bluetooth, AUX & USB

9990 KR

art. 285PARTYBOX1000

yamaha musiccast 50
Yamahas största trådlösa högtalare med otrolig ljudkvalitet! Kan 
användas som TV-högtalare, genom den optiska ingången.

• MusicCast, inbyggt nätverk & Alexa
• Optisk ingång
• Bluetooth

5490 KR

art. 159WX051

bose home speaker 500
Imponerande - och enkel! Högtalare 
som fyller rummet med välljudande 
stereoljud och låter dig enkelt ta 
kontroll över all din musik.

• Wi-Fi, Bluetooth & Google Assistant
• Styr genom Bose Music-appen
• Fler enheter kan sammankopplas

5490 KR

art. 1617953452

tillbehör
audio pro link-1 Nedis stereokabelyamaha wxad-10

990 KR 148 KR1490 KR

Nätverkshub med Wifi  och bl.a. 
Spotify Connect och Tidal. Har 
både en analog och digital 
ljudutgång.

Stereokabel från Nedis med 2x 
RCA hane till 2x RCA hane. 2 
meter lång.

Nätverksuppkopplad strea-
mingpuck med bl.a. Yama-
has MusicCast, AirPlay och 
Spotify Connect.

art. 287LINK1 art. 176CABW24200AT20art. 159WXAD10

Se fl er aktiva högtalare på brl.se/aktivahogtalare

klipsch r-51pm
En högtalare som garanterat ger dig missnöjda 
grannar! Klipsch ikoniska horndiskant, välspe-
lande bas och tonvis med fi nesser. Vad mer kan 
tänkas behövas?

• Bluetooth, optisk ingång, USB & mer
• 5,25” bas/mellanregister, ”1 diskant

6990 KR

art. 288R51PM
klipsch the one ii
Nästa generations Bluetooth-högtalare från 
Klipsch, med en retroinspirerad design och ett 
förbluffande stort ljud.

• 4,5” bas, dubba 2,25” fullregister
• Läcker design
• Bluetooth 4.0

3490 KR

art. 288THEONEII
klipsch the three ii
En minst sagt kraftfull Bluetooth-högtalare 
signerad Klipsch. Här hittar du en 5,25” bas med 
dubbla 5,25” slavbasar!

• Otroligt stort ljud
• Bluetooth, USB, AUX och stereo RCA
• Modern retrodesign

5490 KR

art. 288THETHREEII

Ett par aktiva stativhögtalare kräver ingen förstär-
kare, utan högtalarna i sig är allt du behöver för ett 

komplett och kompakt stereosystem!

TIPS!

Glöm inte eventuella tillbehör. Se sid. 
91-92 för utvalda tillbehör och besök 
www.brl.se för hela vårt sortiment!TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 73 -



hörlurar
Alla är vi olika och gillar olika. Med allt från in-, on- och over-ear hörlurar 
fi nns det alltid någon typ av hörlurar som vi alla kan gilla. Det är viktigt med 
rätt hörlurar till rätt tillfälle – oavsett om det är resor, kontoret eller till gym-
met. De trådlösa hörlurarna har blivit allt mer populära de senaste åren, 
mycket tack vare kraftigt förbättrad batteritid och nya funktioner –

som exempelvis brusreducering som minskar störande ljud runt dig och 
gör att du istället kan fokusera på musiken.

I katalogen återfi nns ett urval av det vi har att erbjuda när det kommer till 
hörlurar. För att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/horlurar eller din 
närmaste BRL-butik!

bose noise cancelling
headphones 700
Flaggskeppet bland Bose-hörlurar. 
Ställbar aktiv brusreducering, otrolig 
batteritid och optimal komfort.

• Upp till 20 timmars batteritid
• Justerbar brusreducering (11 nivåer)
• Bluetooth 5.0

4390 KR

art. 1617942970

bose quietcontrol
30 wireless
Lyssna på musik som aldrig förr. 
Exceptionella in-ear-hörlurar med 
brusreducering och smidig halsbands-
design.

• Upp till 10 timmars batteritid
• Ställbar brusreducering
• Volym-optimerad EQ

3190 KR

art. 1617614480010

bose quietcomfort
35 ii headphones
Hörlurarna som låter dig förlora dig i 
musiken. Helt trådlösa, med brus-
reducering i världsklass.

• Justerbar brusreducering (3 nivåer)
• Upp till 20 timmars batteritid
• Dubbla brusavvisande mikrofoner 
för tydliga samtal

3990 KR

art. 16178956400

bose soundsport 
free wireless
Ett måste för det krävande tränings-
passet! Helt trådlösa in-ear-hörlurar 
som är svett- och vädertåliga.

• Upp till 5 timmars batteritid, 10 
timmar till genom laddningsfodral
• Helt trådlösa
• IPX4-certifi erade

2190 KR

art. 16177437300

• Justerbar brusreducering (11 nivåer)

bose soundsport
wireless
Hörlurarna som håller dig igång 
med öronsnäckor som sitter 
säkert och bekvämt under hela 
träningspasset.

• Upp till 6 timmars batteritid
• Säkra och bekväma

1590 KR

art. 16176152900

bose on-ear
wireless
Hörlurar med kristallklart och 
kraftfullt ljud. Den brusavvisande 
mikrofon gör telefonsamtalen tyd-
ligare, även vid blåst och buller.

• Upp till 15 timmars batteritid
• Enkla att vika ihop och förvara

2190 KR

art. 1617146750030

bose soundlink 
around ear
Superbt ljud i kombination 
med utmärkt passform. Ett par 
over-ear-hörlurar som bjuder 
på en underbar musikupple-
velse.

• Upp till 15 timmars batteritid
• Snabbladdning

2498 KR

art. 1617411580010

mikrofon gör telefonsamtalen tyd-
med utmärkt passform. Ett par 

Lyssna på musik som aldrig förr. 
Exceptionella in-ear-hörlurar med 
brusreducering och smidig halsbands-

Ett måste för det krävande tränings-
passet! Helt trådlösa in-ear-hörlurar 

Se fl er hörlurar på brl.se/horlurar

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 74 -



sony wh-1000xm3
Trådlösa och brusreducerande hörlurar i referensklass. Förstklassig 
och prisbelönt ljudkvalitet. Ett måste för den kräsne!

• Upp till 30 timmars batteritid
• Justerbar brusreducering
• Certifi erad för Hi-Res Audio

3990 KR

art. 120WH1000XM3

sony wh-h910n
Trådlösa hörlurar med ett uppslukande 
ljud, digital brusreducering, otrolig 
komfort och en batteritid som inte 
sviker dig.

• Upp till 35 timmars batteritid
• Justerbar digital brusreducering
• Lätta och bekväma

2990 KR

art. 120WHH910NBL
sony WH-XB900N
Hörlurarna som stänger ute ljud, så 
du kan fokusera på det som är viktigt: 
härligt basljud!

• Upp till 30 timmars speltid
• Brusreducerande
• EXTRA BASS-läge

1990 KR

art. 120WHXB900NBL

bang & olufsen
beoplay h9 gen3
En fl aggskeppshörlur från B&O, 
med aktiv brusreducering, fantastisk 
batteritid och en svårslagen komfort.

• Upp till 25 timmars batteritid
• Aktiv brusreducering
• Högkvalitativa material

5190 KR

art. 162164630

bang & olufsen
beoplay e8
Lyxig in-ear hörlur för dig med höga 
krav! Helt trådlösa hörlurar med ett 
laddningsfodral i läder, som totalt ger 
dig upp till 12 timmars speltid.

• 4 timmars speltid på en laddning
• Lyxigt laddningsfodral
• Stänk- och dammtålig

2990 KR

art. 162BEOPLAYE8

sony wh-xb700
Hörlurar som förgyller vardagen 
med våg efter våg av dundrande 
bas!

• Upp till 30 timmars batteritid
• Byggda för att leverera en 
exceptionell bas
• Anpassa ditt ljud med 
Headphones Connect-appen 
från Sony

1690 KR

art. 120WHXB700
sony wh-ch510
Trådlösa och lätta hörlurar som 
med en batteritid som du kan 
- och gärna vill - ta med dig till 
ditt nästa äventyr.

• Upp till 35 timmars batteritid
• Kompakta och lätta
• Kan laddas i 10 minuter för 
upp till 90 minuters speltid

548 KR

art. 120WHCH510
sony wh-ch700n
Brusreducerande trådlösa hörlurar 
som levererar ett högkvalitativt ljud 
och inte gör några kompromisser 
när det kommer till batteritiden!

• Upp till 35 timmars batteritid
• Bekväma
• Smart, AI-kontrollerad 
brusreducering

1490 KR

art. 120WHCH700

Trådlösa hörlurar med ett uppslukande 

Hörlurar som förgyller vardagen 
med våg efter våg av dundrande 

Brusreducerande trådlösa hörlurar 
som levererar ett högkvalitativt ljud 
och inte gör några kompromisser 
när det kommer till batteritiden!

Trådlösa och lätta hörlurar som 
med en batteritid som du kan 
- och gärna vill - ta med dig till 

• Upp till 35 timmars batteritid

• Kan laddas i 10 minuter för 

Se fl er hörlurar på brl.se/horlurar

In-Ear, brusreducering och True Wireless? 

Bläddra till sid. 77 för att lära dig mer!

Ett par påkostade hörlurar kräver oftast en separat hörlursförstärkare. 
Dels för bättre drivkraft, men också för att kunna prestera på rätt nivå. 

Besök brl.se/horlursforstarkare för att läsa mer!

TIPS!

TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 75 -



jbl live 650btnc
Bekväma over-ear-hörlurar med brusredu-
cering som sätter guldkant på dagen. Den 
aktiva brusreduceringen eliminerar ljuden 
från omgivningen så att inget stör.

• 30 timmars batteritid
• Aktiv brusreducering
• Google Assistant- & Amazon Alexa-stöd

1990 KR

art. 285LIVE650BTNC

jbl live 220bt
Smarta och smidiga in-ear-hörlurar för tråd-
lös uppspelning av dina favoritlåtar!

• 10 timmar batteritid
• Anslut två enheter samtidigt
• Google Assistant & Amazon Alexa

790 KR

art. 285LIVE220BT

apple airpods
Nästan helt magiska - en genuint trådlös 
upplevelse. Plocka upp hörlurarna ur ladd-
ningsetuiet och de är automatiskt redo för 
din iPhone, iPad eller Mac.

• Automatiskt på, automatiskt ansluta
• Laddningsetuiet stödjer Qi-laddning
• Total speltid på totalt 24 timmar

2490 KR

art. 4505186955

jbl live 500bt
Trådlösa over-ear-lurar som levererar 
JBL:s fantastiska signaturljud med en 
otrolig batteritid.

• 30 timmar batteritid
• Anslut två enheter samtidigt
• Bekväm utformning

1490 KR

art. 285LIVE500BT

jbl tune 120tws
Helt trådlösa hörlurar från JBL som 
ger dig friheten att ta med dig musiken 
överallt och ett praktiskt laddningsfo-
dral.

• Upp till 16 timmar total batteritid
• JBL Pure Bass-ljud
• Helt trådlösa

990 KR

art. 285T120TWS

apple airpods pro
Ett fylligare ljud, brusreducering, en 
ny passform och komfort. De här helt 
trådlösa hörlurarna är som magi för 
dina öron.

• Aktiv brusreducering
• Laddningsetuiet stödjer Qi-laddning
• Total speltid på totalt 24 timmar

3190 KR

art. 450AIRPODSPRO

jbl tune 750btnc
Over-ear hörlurar som bjuder 
på hög komfort och det 
klassiska JBL-ljudet. Med aktiv 
brusreducering kan du luta dig 
tillbaka och njuta av musik.

• Upp till 15 timmars batteritid
• Skön komfort
• Aktiv brusreducering

1290 KR

art. 285T750BTNC

jlab audio flex sport
Trådlösa over-ear-hörlurar 
som fungerar lika bra till 
vardagslyssning som till ett 
riktigt svettigt träningspass. 
Öronkuddarna är avtagbara 
och tål att sköljas av.

• Upp till 20 timmars batteritid
• Svettresistent (IP44)
• Tre förinställda EQ-lägen

1190 KR

art. 165JBUDFLEXB

jbl t290 in-ear
In-ear lur med äkta JBL Pure 
Bass-ljud! Med ett hörlurshölje 
i aluminium är T290 lätta - men 
robusta.

• Platt, trasselfri kabel
• JBL Pure Bass-ljud
• Fjärrkontroll med en knapp 
och mikrofon

299 KR

art. 285JBLT290

JLab Audio JBuds Pro
Trådlösa hörlurar från JLab 
som med sin batteritid på hela 
6 timmar kan ge dig mycket 
spelglädje!

• Upp till 6 timmar batteritid
• Damm- och svettresistent (IP55)
• Anpassningsbara öronpluggar

290 KR

art. 165JBUDPROB

jbl tune 500bt
Flexibla och bekväma tråd-
lösa hörlurar! Lyssna på alla 
dina favoritlåtar utan att först 
behöva trassla upp en kabel 
som sedan fastnar överallt.

• Upp till 16 timmars batteritid
• Ihopfällbar design
• JBL Pure Bass-ljud

489 KR

art. 285T500BT

jlab audio jbuds air executive
Eleganta och välljudande helt 
trådlösa in-ear-hörlurar med lång 
batteritid!

• Upp till totalt 30 timmars 
battertid
• Vatten- och dammresistenta 
(IP55)
• ”Be Aware Audio”-funktion 
(hör din omgivning)

990 KR

art. 165JBUDSPORTEXEB

Bekväma over-ear-hörlurar med brusredu-

Over-ear hörlurar som bjuder 
på hög komfort och det 
klassiska JBL-ljudet. Med aktiv 
brusreducering kan du luta dig 
tillbaka och njuta av musik.

• Upp till 15 timmars batteritid

i aluminium är T290 lätta - men 

jlab audio flex sport

• Upp till 20 timmars batteritid

Eleganta och välljudande helt 
trådlösa in-ear-hörlurar med lång 

• Vatten- och dammresistenta 

JLab Audio JBuds Pro

• Damm- och svettresistent (IP55)
• Anpassningsbara öronpluggar

Se fl er hörlurar på brl.se/horlurar
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vanliga hörlurstyper

och begrepp

Hörlurar kommer i många olika former och utföranden. Vill du ha hörlurar som sitter inuti, på eller som 
helt täcker dina öron? Trådlösa, sportanpassade eller kanske till och med brusreducerande? 

Här samlar vi några vanliga begrepp som är bra att ha lite koll på när man letar efter nya hörlurar!

Detta är den kanske vanligaste hörlurstypen 
och i de fl estas fall den första typ av hörlurar 
man kommer i kontakt med. In-ears är smidi-
ga att plocka med sig, sitter tätt och bra inuti 
öronen och kommer i en uppsjö av olika utfö-
randen. Trådlösa, trådade, brusreducerande 
och i sportiga utföranden för den som gärna 
förgyller löprundan med musik. 

Vissa föredrar hörlurar som sitter just inuti 
öronen och tack vare att de fl esta tillverkar-
na skickar med olika buds (snäckor i olika 
storlekar), passar i regel de fl esta in-ears i de 
fl estas öron.

Denna hörlurstyp placeras, precis som 
namnet avslöjar, på öronen. On-ear är 
inte lika heltäckande som Over-ear, vilket i 
regel kan leda till att man fångar upp en del 
miljöljud samt att musiken kan läcka en del 
till din omgivning. Det händer absolut att 
On-ears används även i studiomiljö, men det 
vanligaste användningsområdet är för just 
musiklyssning.

Det är vanligt att man väljer On-ears på 
grund av dessa komfort - varken innuti eller 
helt täckande.

Over-ear är en heltäckande hörlur som helt 
och fullt omsveper dig som lyssnare med mu-
sik. Denna typ av hörlurar är vanligt förekom-
mande som studiohörlur, men också extremt 
populärt för vanligt musiklyssnande. 

Dessa hörlurar är vanligtvis aningen större än 
On-ear, vilket är värt att tänka på. Vad som 
också ofta kännetecknar just Over-ear är hög 
komfort och ostörd musikavnjutning.

in-ear on-ear over-ear

Vanliga begrepp
Brusreducering (Aktiv)
Hörlurar med aktiv brusre-
ducering är utrustade med 
mikrofoner vars uppgift är 
att fånga upp störande ljud 
från din omgivning. Efter att 
mikrofonerna fångat ljudet 
så uppnås tystnad genom 
att skapa ett motljud, 
vilket slår ut det störande 
elementet. Aktiv brusre-
ducering äter ditt batteri 
- glöm inte laddkabeln!

True Wireless
Till skillnad från vanliga 
trådlösa hörlurar kommer 
True Wireless-lurar HELT
utan möjlighet att ansluta 
via sladd. Vi pratar oftast 
om två separata örons-
näckor som ansluts trådlöst 
till exempelvis din telefon 
och som följaktligen alltid 
behöver vara laddade för 
att kunna användas. 

Laddningsetui
Till delvis och helt trådlösa 
in-ear hörlurar kommer 
det i regel alltid med ett 
laddningsetui. Detta är ett 
kompakt fodral, som utöver 
att husera dina hörlurar i 
viloläge, också kan förse 
hörlurarna med uppskattat 
tillskott av kräm - utan 
anslutning till vägguttag. 
Till exempel har vi JBL Live 
300TWS, där hörlurarnas 
batteritid kan förlängas 
med hela 14 timmar tack 
vare det fulltankade ladd-
ningsetuiets lilla batteri-
bank. 

Röstassistent 
När man pratar om röstas-
sistenter i hörlurar så är 
det mest förekommande 
Google Assistant och Ama-
zon Alexa. Precis som vi 
kan se trenden med smart 
assistans i hem, återfi nns 
det också i vissa hörlurar. 
Det är precis som det låter 
- en digital röstassistent, 
med vilken du kan styra din 
musik och till exempelvis 
få hjälp med att ringa ett 
samtal. Coolt, va?

IP-klassning
IP-klassning på hörlurar blir 
allt vanligare och det myck-
et tack vare den enorma ef-
terfrågan på sporthörlurar. 
Den första siffran står för 
produktens fasta partikel-
skydd (ex. damm) och den 
andra siffran står för dess 
vätskeskydd (ex. vatten 
eller svett). En IPX5-klassi-
fi cerad hörlur, som idag är 
vanligt förekommande, har 
alltså inget skydd mot fasta 
partiklar, men är spolsäkra 
och redo för gymmet!

Klipsch T5 
True Wireless
1990 KR
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Multiroom-system kan formas på många olika sätt och hos oss hittar du allt 
du behöver för att genomföra ditt projekt. Även om det handlar om ett min-
dre system i lägenhet eller ett stort avancerat system, fi nns det garanterat 
en lösning som passar ändamålen.

I katalogen återfi nns ett urval av det vi har att erbjuda när det kommer till 
multiroom. För att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/multiroom eller 
din närmaste BRL-butik!

System One OD520
Kompakt och stilren design med hög ljudkvalitet. UV-resistenta och 
vattentåliga högtalare som står sig väl mot vädrets hårda tester. 

• UV-resistent och vattentålig
• 5,25” bas/mellanregister & 1/2” diskant
• 120W MAX

1498 KR

art. 815OD520W
system one od570
Toppmodellen av System Ones utomhushögtalare och skapad för dig 
med höga anspråk på hög ljudkvalitet!

• Vattenskyddad och UV-resistent
• 5,25” bas/mellanregister & 1” diskant
• 250W MAX

1998 KR

art. 815OD570W

system one ic620
Platsbesparande in-wall/in-ceiling-högtalare! 
Utmärkt för dig som söker ett stort ljud som inte 
ska synas.

• Målningsbar grill och ram
• 6,5” bas/mellanregister & 1” diskant
• 80W RMS / 160W MAX

998 KR

art. 815IC620
system one ic670
En väldigt påkostad inbyggnadshögtalare för ste-
reobruk, som särskilt riktar sig till dig som ställer 
högre krav på sitt ljud!

• Toppklassad inbyggnadshögtalare
• 1x6,5” bas/mellanregister & 1” diskant
• 60W RMS / 120W MAX

1998 KR

art. 815IC670
system one ic820
Rejäl inbyggnadshögtalare för dig som vill spela 
lite starkare, lite större, lite maffi gare.

• 89dB känslighet
• 8” bas/mellanregister & 1” diskant
• 100W RMS / 200W MAX

1498 KR

art. 815IC820

system one od570

system one ic620 system one ic820

multiroom

Se fl er multiroomlösningar på brl.se/multiroom
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multiroompaket för 4 zoner
Paket med Dayton Audio WF150A som grund. 
Tillåter streaming till högtalarna via Bluetooth, 
samt via wi-fi  för härlig multiroom-streaming.

• Otroligt prisvärt
• Diskret installation
• 2x75W (4 ohm)

7998 KR / 8980 KR

art. SETWF150APKT1

system one sc4b
Marknadens kanske mest prisvärda högtalarväxel. 
Du bestämmer själv precis vart och hur högt du vill 
att det ska spela tack vare sitt stöd för fyra zoner 
och separata volymkontroller för varje zon.

• Stöd för fyra zoner
• Separata volymkontroller för varje zon
• Impedanskorrigering

998 KR

art. 815SC4B

multiroompaket för 6 zoner
Perfekt multiroompaket för dig som tycker om att 
höra din musik vart du än befi nner dig i hemmet, 
inne som ute!

• Totalt sex zoner
• 12-kanals förstärkare för multiroom-installationer
• Mixa de olika högtalarparen för just ditt hem

14998 KR / 18986 KR

art. SET860MA1260PKT22

system one 
vrs100
Impedansskyddad volym-
kontroll tillverkad för snabb 
och enkel installation i 
såväl nybyggt eller befi nt-
ligt hem, kontor eller butik.

• Valbar impedans (1, 2, 4, 
& 8 ohm)
• Utbytbar frontpanel (vit, 
elfenben & mandel)
• Frekvensomfång: 
35-20,000 Hz 498 KR

art. 815VRS100

appstyrt multiroompaket
Multiroom-paket som ger dig ljud i sex olika zoner, 
beståendes av Dayton Audios MA1240A och sex 
stycken streamingpuckar från Yamaha.

• 12-kanalsförstärkare med en uteffekt på 12x40W
• Egenutvecklad nätverksmodul med hög ljudkvalitet
• Styrs via en fri app: MusicCast CONTROLLER

14998 KR / 16930 KR

art. SETMA1240APKT10
multiroompaket för 4 zoner appstyrt multiroompaket multiroompaket för 6 zoner

Läs närmre om olika 

typer av Multiroom 

på sid. 82-83!

Trådbundet, delvis trådlöst eller HELT 

trådlöst - avgör själv vilken typ av ljud-

system du vill förgylla hemmet med!

TIPS!

TIPS!

Se fl er multiroomlösningar på brl.se/multiroom
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Dayton Audio WB40A
Klass-D förstärkare i smidigt format, perfekt för ett par inbyggnads-
högtalare eller till altanen. Via nätverket och Daytons Hi-Fly kan man 
addera fl er förstärkare för multiroom-lösningar.

• Lätt att bygga multiroom via Hi-Fly appen
• Bluetooth & inbyggt nätverk för Spotify Connect, Tidal och AirPlay
• 2x20 Watt RMS (8 ohm)

2198 KR

art. 860WB40A

Dayton Audio WF150A

Välljudande förstärkare med stöd streaming via nätverket. Goda 
kopplingsmöjligheter med optisk ingång, phono-ingång för skivspela-
re samt utgång för subwoofer.

• Lätt att bygga multiroom via Hi-Fly appen
• Bluetooth & inbyggt nätverk för Spotify Connect, Tidal och AirPlay
• 75 Watt/kanal (4 Ohm)

3998 KR

art. 860WF150A

Dayton Audio WFA400

Nätverksstreamer med 4 zoner och stöd för Hi-Fly. Varje zon har 
egna ljudutgångar, analogt stereoljud via RCA eller digitala utgångar 
(optisk och coaxial).

• Stöd för Hi-Fly multiroom-plattform
• Ethernet eller Wifi -uppkoppling
• Varje zon har analog stereo och USB in för externa signalkällor

6498 KR

art. 860WFA400

Dayton Audio WF150A

Dayton Audio MA1240a
Fristående tolvkanalsförstärkare konstruerad för 
multiroom-ljud i upp till 6 zoner. Dess smarta kon-
struktion och mångsidiga design gör den otroligt 
enkel att koppla till ditt multroom-system!

• Upp till 6 zoner
• Varje zon är utrustad med en egen RCA-ingång
• 12x40W (8 ohm), 12x60W (4 ohm)

7998 KR

art. 860MA1240A
Dayton Audio MA1260
Storebror till MA1240, som med den extra ström-
styrkan utan problem sprider ljud och stämning i 
ditt hem.

• Upp till 6 zoner
• Varje zon är utrustad med en egen RCA-ingång
• 12x65W (8 ohm), 12x89W (4 ohm)

9998 KR

art. 860MA1260
Dayton Audio WBA31
Kompakt och lättinstallerad nätverksstreamer med 
stora användningsområden. Du hittar bland annat 
funktioner som stöd för Spotify (med Connect) och 
Tidal. Likaså fi nns stöd för AirPlay!

• Snabb Wi-Fi-uppkoppling
• Fri Hi-Fly styrapp för iOS & Android
• Inbyggd Bluetooth & 3.5mm analog stereo-ingång

998 KR

art. 860WBA31
Dayton Audio MA1240a Dayton Audio MA1260 Dayton Audio WBA31

Ett multiroom behöver inte vara i hela hem-
met, utan med rätt förutsättningar kan man 

alltid bygga på systemet allt eftersom.TIPS!

tillbehör
Atlas Element 
integra signalkabel

högtalarkabel
10-40 meter

PRIS FR. 398 KR PRIS FR. 148 KR

Instegsmodellen av Atlas 
analoga signalkablar. 1-3 
meter. 

Högtalarkabel på 
rulle, 10-40 meter! 

art. 104ELIN

Se fl er multiroomlösningar på brl.se/multiroom

yamaha wxad-10
streamingadapter

1490 KR

Nätverksuppkopplad strea-
mingpuck med bl.a. Yamahas 
MusicCast, AirPlay och Spotify 
Connect.

art. 159WXAD10

Atlas Element 
integra signalkabel

PRIS FR. 

Instegsmodellen av Atlas 
analoga signalkablar. 1-3 
meter. 

art. 104ELIN
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morel x-base
Högtalare med högkvalitativa och 
handgjorda element som är unikt 
designade och konstruerade för 
att erbjuda ett enastående ljud. 

Högtalarna fi nns i två olika storle-
kar: 6,5” och 4”.

PRIS FR. 1898 KR

magnat interior
Extremt prisvärd inbyggnadshög-
talare för tak. De två diskanterna 
sprider ljudet brett - där man på 
baksidan har en omkopplare för 
en mer direkt eller diffus spridning 
och perfekt till större rum.

PRIS FR. 1090 KR

magnat interior 
performance
Mångsidig, fukttålig och genom-
tänkt inbyggnadshögtalare för 
takmed riktbar diskant för en exakt 
ljudbild och ökad klarhet.

PRIS FR. 790 KR

magnat interior quantum
Inbyggnadshögtalare för tak från 
Magnats Quantum-serie. Först-
klassigt ljud, riktbar diskant och 
fukttålig konstruktion - vilket gör 
den lämpad för badrum. 

En högtalare som mer än gärna 
bjuder upp till dans!

PRIS FR. 1490 KR

morel x-base xbc600st
Prisvärd single-stereo med det 
prisbelönta Morel-ljudet!

• Bra spridning av ljud
• 1x6,5” bas/mellanregister 
& 2x1” diskanter
• 50W RMS

2498 KR/ST

Magnat Interior ICP262
Single stereo-modellen i Performance- 
seriens inbyggnadshögtalare för tak. 
Hög känslighet på 90dB och en 
behaglig impedans på 2x8 Ohm.

• Fukttålig single stereo-konstruktion
• 1x6,5” bas/mellanregister & 
2x0,75” diskanter
• 70W RMS / 120W RMS

1290 KR

morel x-base pmc600
Ett svårslaget ljud med ett otroligt lågt monterings- 
djup! PowerSlim-serien tillhandahåller innovativa 
lösningar för utrymmen där andra högtalare är 
svårmonterade.

• Ram och galler kan målas 
över för att matcha rummet
• 40 mm i monteringsdjup
• 6,5” bas/mellanregister & 
1,1” diskant

4998 KR/ST

morel x-base xbw600h
Välljudande högtalare med ett prisbelönt ljud som 
enkelt monteras i väggen. Ramen kan du enkelt 
klicka på högtalaren vid ett senare tillfälle, om den 
behöver målas om för att 
matcha rummet.

• Tunn högtalarram (0,8 mm)
• 1x6,5” bas/mellanregister 
& 1” diskant
• 90W RMS

3298 KR/ST

morel x-base xbw600
Snygg inbyggnadshögtalare med påkostad kon-
struktion som garanterar ett ljud som sprider sig i 
rummet.

• Prisbelönt Morel-ljud
• 1x6,5” bas/mellanregister 
& 1” diskant
• 90W RMS

2998 KR/ST

 Modell Storlek Pris/st

 MOREL XBC400 4 tum 1898 kr

 MOREL XBC600 6 tum 2298 kr

 Modell Storlek Pris/st

 MAGNAT INTERIOR IC62 6,5 tum 1090 kr

 MAGNAT INTERIOR IC82 8 tum 1390 kr

 Modell Storlek Pris/st

 MAGNAT INTERIOR ICP62 6,5 tum 790 kr

 MAGNAT INTERIOR ICP82 8 tum 990 kr

 Modell Storlek Pris/st

 MAGNAT INTERIOR ICQ62 6,5 tum 1490 kr

 MAGNAT INTERIOR ICQ82 8 tum 1790 kr

art. 555XBC600ST

art. 995ICP262

art. 555PMC600art. 555XBW600H art. 555XBW600

morel x-base xbc600st
Prisvärd single-stereo med det 

magnat interior quantum

Single stereo-modellen i Performance- 

Se fl er multiroomlösningar på brl.se/multiroom
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Förstärkare / styrcentral
Den klassiska multiroom-uppsättningen utgår ifrån en förstärkare/

zonväljare med vilken man förser högtalare med effekt och får kontroll 

över hemmets så kallade zoner. Amerikanska Dayton Audio har en 

riktigt smart produkt i sin MA1240A. Den har 12 inbyggda kanaler, 

vilket också ger möjligheten att ha stereoljud i sex zoner. Vardera 

slutsteg ger 40 Watt i 8 Ohm. 

Förstärkaren har två BUS-ingångar, och detta innebär att man kan 

loopa den inkommande signalen till alla eller utvalda utgångar. Vill du 

spela musik via en streamer, så ansluter du denna på BUS1-ingång-

en. Varje zons utgång har en switch och sätter du som exempel zon 1, 

2 och 3 på BUS1 så är det alltså till dessa rum som musiken kommer 

att spela.

Vill man sedan att annan musik skall spelas upp samtidigt i andra 

rum, så sätter man en till streamer på BUS2-ingången. Vrider man 

switchen till BUS2 på zon 4 och 5, så kommer alltså dess musik 

att återges i dessa rum. I förlängningen kan man självklart sätta en 

separat streamer på varje zon för att på så vis få separat kontroll över 

varje zon. 

Streamers
Här fi nns det idag ett enormt utbud att välja mellan. Några populära 

alternativ är Yamaha WXAD10 och Dayton Audio WBA31. Båda va-

rianterna är kompatibla med nätverksstreaming, vilket innebär att du 

enkelt ansluter dessa till ditt hemnätverk och därefter kontrollerar all 

uppspelning via din telefon eller smartphone. Båda kommer dessutom 

med egenutvecklade appar vilket gör att du får tydlig översikt över 

zonerna i ditt hem. 

Högtalare
Efter att man utrustat sig med förstärkare/zonväljare och streammöj-

ligheter står man inför valet av högtalare. I vårt sortiment återfi nns 

inbyggnads- och lådhögtalare från fl ertalet fabrikat, däribland System 
One, Magnat, Morel och många fl er. Se sid. 78-81 för ett urval och 

besök brl.se/multiroom för att se hela vårt utbud av produkter till 

multiroom. 

Läs mer om multiroom på brl.se/multiroom

Tänk om man kunde spela musik i hemmets alla rum, på en och samma gång. 

Kanske till och med justera volymen separat och i bästa fall lira olika musik i olika rum? För den invigde 
kan detta kännas som funderingar man drogs med under andra halvan av det förra århundrandet, men för 
gemene man står det inte helt klart att man med väldigt små medel kan bygga sitt alldeles egna mul-
tiroom-system. Så vad behöver man då för att komma igång?

Multiroom - musik i flera rum!

yamaha wxad10 dayton audio wba31

1490 KR 998 KR
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h/k citation one mkii
Smidig, imponerande och stilig 
röststyrd högtalare som snabbt blir en 
ovärderlig resurs i hemmet. Sätt timer, 
fråga om recept eller be assistent spe-
la favoritlåt, album eller skiva.

• Google Assistant
• Förträffl ig ljudkvalitet
• Wi-Fi, Bluetooth & AirPlay 2

2290 KR

art. 285CITAONEMKII
harman/kardon 
citation tower
Golvhögtalare som också agerar som 
smarta hi-fi -högtalare med ett sofi stikerat 
och dynamiskt ljud.

• Pekskärm i färg på ovansidan
• Google Assistant
• Wi-Fi & Bluetooth

24990 KR

art. 285CITATIONTWR

Harman/Kardon Citation Subwoofer
Citation Subwoofer låter dig njuta 
av trådlöst, kraftfullt ljud och är ett 
utmärkt komplement till Citation 
Bar eller Citation Tower.

• Trådlös anslutning
• Mullrande 10” bas för både fi lmer 
och musik
• Industridesign av premiumklass

7990 KR

art. 285CITATIONSUB
harman/kardon citation sub s
Kompakt och trådlös subwoofer ur den älskade 
Citation-serien! Kopplas trådlöst till Citation 
Tower, Harman Kardon Citation MultiBeam™ 
700 eller Citation Bar.

• Trådlös anslutning
• Mullrande 6,5” bas för både fi lmer och musik
• Industridesign av premiumklass

3990 KR

art. 285CITATIONSUBS

harman/kardon citation 300

Storebror till Citation 100 med ett ännu större ljud! 
Kan enkelt styras med rösten, eller varför inte an-
vända pekskärmen på högtalarens ovansida?

• Google Assistant
• Wi-Fi & Bluetooth
• Industridesign av premiumklass

3990 KR

art. 285CITATION300

harman/kardon citation 500

Stor och smart! Citation 500 är den perfekta kombi-
nationen av innovativt ljud och sofi stikerad design. 
En minst sagt lyxig ljudupplevelse.

• Google Assistant
• Wi-Fi & Bluetooth
• Industridesign av premiumklass

6490 KR

art. 285CITATION500

harman/kardon citation 100 mkii

Vackert ljud som talar till dig! 
Nästa generations kompakta 
och smarta högtalare som 
passar i alla utrymmen och 
fyller dem med ljud.

• Google Assistant
• Förträffl ig ljudkvalitet
• Wi-Fi, Bluetooth & 
AirPlay 2

2990 KR

art. 285CITATION100MKII

röststyrd högtalare som snabbt blir en 
ovärderlig resurs i hemmet. Sätt timer, 
fråga om recept eller be assistent spe-

Vackert ljud som talar till dig! 
Nästa generations kompakta harman/kardon citation 500

Kompakt och trådlös subwoofer ur den älskade 

• Mullrande 6,5” bas för både fi lmer och musik

Läs mer om multiroom på brl.se/multiroom

Trådlöst Multiroom - Hej Google!
I och med att funktionen Google Home och röstassistenten Google Assistant idag fi nns integrerade i 
mängdvis av högtalare, kan man få ett komplett multiroom-system bestående av aktiva, väldesigna-
de och helt trådlösa högtalare.

Harman/Kardon Citation är en serie som tagit världen med storm. Denna framgång tillskrivs hög-
talarnas höga ljudkvalitet, men också den genomgående urläckra designen och dess fulla funktio-
nalitet med Google Home och integreringen av röstassistenten. Här har vi samlat våra favoriter ur 
Citation-serien där samtliga högtalare kan vara en del i ditt framtida, fullt trådlösa, multiroom.

Trådlöst Multiroom - Hej Google!
I och med att funktionen Google Home och röstassistenten Google Assistant idag fi nns integrerade i 
mängdvis av högtalare, kan man få ett komplett multiroom-system bestående av aktiva, väldesigna-

 är en serie som tagit världen med storm. Denna framgång tillskrivs hög-
talarnas höga ljudkvalitet, men också den genomgående urläckra designen och dess fulla funktio-
nalitet med Google Home och integreringen av röstassistenten. Här har vi samlat våra favoriter ur 
Citation-serien där samtliga högtalare kan vara en del i ditt framtida, fullt trådlösa, multiroom.

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 83 -



Hemmabions hjärna är förstärkaren som bidrar med funktionalitet och till-
räckligt mycket effekt för att driva ditt högtalarsystem på bästa sätt. AirPlay, 
Spotify, trådlöst nätverk eller varför inte det stekheta ljudformatet Dolby 
Atmos? Vi har förstärkare som täcker alla dina ljud- och bildmässiga behov!

I katalogen återfi nns ett urval av det vi har att erbjuda av förstärkare. 
För att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/bioforstarkare eller din 
närmaste BRL-butik!

yamaha rx-v585
Förstklassig och prisvärd bioförstärkare från Yamaha med stöd för 
Atmos. Fullspäckad med fi nesser!

• 7.2 hemmabioreceiver
• Nätverksfunktioner som Spotify Connect, AirPlay och MusicCast
• 80W per kanal (8 ohm)

6390 KR

art. 159RXV585 

yamaha rx-a880
Fantastisk 7.2-förstärkare från Aventage-serien med funktioner som 
Dolby Atmos, Wi-Fi, MusicCast Surround och mycket mer!

• 2xHDMI-utgångar och pre-out på alla kanaler
• Dolby Atmos, Dolby Vision och YPAO R.S.C mät-EQ kalibrering
• 100W per kanal (8 ohm)

12390 KR

art. 159RXA880

yamaha rx-v685
RXV-seriens potenta toppmodell med inbyggt nätverk, stöd för Dolby 
Vision, HDR, HLG - och mycket mer!

• 7.2 hemmabioreceiver
• 2xHDMI-utgångar
• 90W per kanal (8 ohm)

7690 KR

art. 159RXV685 

yamaha rx-a1080
Byggkvalitet som hörs! Ett högupplöst ljud, en fi nt tilltagen nätdel och 
det senaste inom teknik i ett härligt paket.

• 7.2 bioförstärkare med en enastående byggkvalitet
• Nätverksstreaming med bl.a MusicCast, Spotify Connect, AirPlay
• 110W per kanal (8 ohm)

16390 KR

art. 159RXA1080
yamaha rx-a880 yamaha rx-a1080

tillbehör
Sony BDPS6700 
4k blu-ray spelare

Atlas Element 
HDMI 4K - 1meter

högtalarkabel
10-40 meter

1790 KR 398 KR PRIS FR. 148 KR

Blu-Ray spelare med 
stöd för 4K, 3D, Bluetooth 
och Miracast.

Extremt prisvärd HD-
MI-kabel i instegsklassen. 
1 meter lång. 

Högtalarkabel på 
rulle, 10-40 meter! 

art. 120BDPS6700B art. 104ELHD4K1

Se fl er förstärkare på brl.se/bioforstarkare

Se sid. 91-92 för utvalda kablar 
och övriga tillbehör!TIPS!

bioFÖRSTÄRKARE

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 84 -



yamaha rx-a2080
9-kanals hembioförstärkare som garanterar en biljett till unika hem-
bioupplevelser.

• 9.2 bioförstärkare
• Dolby Atmos & DTS:X uppspelning med CINEMA DSP HD3
• 140W per kanal (8 ohm)

20390 KR

art. 159RXA2080

marantz sr7013
Förstklassig och extremt väl-
ljudande bioförstärkare med 
det legendariska 
Marantz-soundet för både fi lm 
och musik.

• 9.2 bioreceiver med nätverk
• IMAX Enhanced-avkodning, 
Dolby Atmos & DTS:X
• 125W per kanal (8 ohm)

17550 KR

art. 111SR7013
marantz sr8012
En kompromisslös hembioförstär-
kare för den sanne entusiasten. 
Levererar ett enastående ljud på 
11 inbyggda kanaler med mäng-
der med möjligheter att konfi gure-
ra efter eget tycke och smak.

• 11.2 bioreceiver med nätverk
• Dolby Atmos, HDR 10, DTS och mycket, mycket mer
• 140 per kanal (8 ohm)

29990 KR

art. 111SR8012

yamaha rx-a3080
Flaggskeppet bland Yamaha och deras bioförstärkare. Lägger extra fo-
kus på ljudkvaliteten, vilket är den främsta skillnaden mot dess lillebror.

• 9.2 bioförstärkare
• Stöd för 4K Ultra HD, Dolby Vision, HLG och HDR10
• 150W per kanal (8 ohm)

27390 KR

art. 159RXA3080 

marantz sr5014
7-kanals bioreceiver med stöd för Dolby Atmos, 
nätverksstreaming av musik och det senaste inom 
bildteknik, som Ultra HD-stöd.

• 7.2 bioreceiver med Dolby Atmos och Dolby Vision
• HEOS ger möjligheten till att bygga multiroom-ljud
• 100W per kanal (8 ohm)

10390 KR

art. 111SR5014
marantz sr6014
Välljudande 9.2 bioförstärkare, fullspäckad med den 
senaste tekniken för högupplöst ljud och bild. Fullt 
stöd för bl.a 4K Ultra HD, Dolby Vision och mer!

• 9.2 bioreceiver med Dolby Atmos och Dolby Vision
• Tre HDMI-utgångar där ena har stöd för eARC
• 110W per kanal (8 ohm)

14890 KR

art. 111SR6014
marantz nr1510
Instegsmodellen av bioförstärkare från Marantz 
med ett otroligt högupplöst ljud tack vare ett först-
klassigt komponentval.

• 5.2 bioreceiver med nätverk
• Stöd för Dolby Vision, HDR10, HLG & HDCP 2.2
• 50W per kanal (8 ohm)

6390 KR

art. 111NR1510
marantz sr5014

Se fl er förstärkare på brl.se/bioforstarkare

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 85 -



yamaha r-n303d
Välljudande stereoreceiver som bjuder på trevliga musikstunder i 
soffan med sitt varma och spelglada ljud.

• Inbyggt nätverk och MusicCast
• Inbyggd DAC med optisk & coaxial in
• 2x100W (8 ohm)

4690 KR

art. 159RN303D

yamaha r-n402d
En stereoförstärkare som erbjuder ett rent, detaljrikt ljud från högupp-
lösta ljudkällor.

• AirPlay, Bluetooth, Wifi , Spotify Connect & MusicCast
• Inbyggd FM/DAB-radio
• 2x100W RMS (8 ohm)

5190 KR

art. 159RN402D
yamaha r-n602
HiFi-receiver med nätverk! En MusicCast-enhet som är fullspäckad 
med smarta nätverksfunktioner.

• AirPlay, Bluetooth, Wifi , Spotify Connect & MusicCast
• Optiska ingångar för TV/Blu-Ray-spelare
• 2x80 RMS (8 ohm)

6690 KR

art. 159RN602
yamaha r-n402d yamaha r-n602

yamaha r-n803d
En seriöst genomtänkt stereoreceiver med kompletta nätverks-
möjligheter och inbyggd mät-EQ kalibrering.

• Inbyggt nätverk med bl.a Spotify Connect
• Skivspelaringång för MM-pickup
• 2x100W RMS (8 ohm

9390 KR

art. 159RN803D

En stereoförstärkare är det optimala valet för dig som har planer på att 
driva ett par högtalare med ett ljudmässigt oemotståndligt resultat. Utbudet 
av förstärkare kan variera i effektåtergivelse, design samt olika funktioner 
och fi nesser. Oavsett om du har små eller stora krav, så fi nns det garanterat 

en stereoförstärkare för dig som prioriterar välljud före allt annat.
I katalogen återfi nns ett urval av våra stereoförstärkare. För att se vårt 
fulla sortiment besöker du brl.se/stereoforstarkare eller din närmaste 
BRL-butik!

stereoFÖRSTÄRKARE

Se fl er förstärkare på brl.se/stereoforstarkare

En stereoförstärkare har två kanaler och är 
ämnad att driva ett stereosystem 

- två högtalare!TIPS!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 86 -



tillbehör
magnat mcd750 atlas hyper integra marantz cd6006

3990 KR PRIS FR. 1598 KR 4890 KR

CD-spelare med påkostat 
utgångssteg, coaxial 
samt optisk digital-ut-
gång. 

Signalkabel för stereobruk 
byggd med en coaxialledare 
med OCC-koppar. 0.5-3 
meter!

CD-spelare med nog-
grant utvalda komponen-
ter och digitala utgångar.

art. 995MCD750 art. 104HYIN art. 111CD6006

marantz m-cr412
Förstärkare i kompakt format och stilfull design med CD, radio och 
Bluetooth.

• Dubbla optiska ingångar med automatisk detektering och påslag
• Subwoofer-utgång
• 2x60 Watt eller 4x30 Watt (med separat volymstyrning i två rum)

5550 KR

art. 111MCR412
marantz m-cr612
En komplett anläggning! Storebror till MCR-412, med CD, radio och 
Bluetooth. Här hittar du även nätverkstreaming med stöd för röststyr-
ning, Spotify Connect och mycket mer.

• Nätverkstreaming med röststyrning (Alexa, Google, Siri), Spotify 
Connect, HEOS, AirPlay 2 m.m.
• Subwoofer-utgång
• 2x60 Watt eller 4x30 Watt (med separat volymstyrning i två rum)

8050 KR

art. 111MCR612

magnat mc100
En välljudande stereoreceiver i ett kompakt format, 
med bland annat inbyggd CD, Bluetooth-mottag-
ning och digitala ingångar!

• Inbyggd CD-spelare
• FM/DAB, Bluetooth. optisk ingång
• 4 ohm: 2x35W, 8 ohm: 2x25W

6490 KR

art. 995MC100

system one a50bt
Litet format med ett riktigt stort ljud! En för sin stor-
lek strömstark förstärkare med en ljudåtergivning 
som får dig att höja på ögonbrynen.

• Inbyggd Bluetooth
• Optisk, 2xRCA & subwooferutgång
• 4 ohm: 2x50W, 8 ohm: 2x25W

1998 KR

art. 815A50BT

Magnat MR780
Strömstark och välljudande stereoreceiver med 
omfattande kopplingsmöjligheter och ett varmt ljud 
tack vare rören i ingångssteget.

• Bluetooth, USB-B, 2 x koaxial, 2 x optisk
• RIAA-steg
• 4 ohm: 2x100W, 8 ohm: 2x75W

9990 KR

art. 995MR780

marantz nr1200
En innovativ produkt från Marantz som kombinerar 
bioförstärkarens funktioner med stereoförstärka-
rens ljudkvalitet.

• 2x75 Watts stereoreceiver med nätverk och 
HDMI-anslutningar
• 2.2 pre-out för inkoppling av externt slutsteg
• Videodel med stöd för bl.a. Ultra HD

7390 KR

art. 111NR1200

magnat ma1000
Helanalog hybrid-stereoförstärkare med ryska 
ECC82-rör i försteget och en rejält tilltagen trans-
istor-utgång som levererar rejält med kraft!

• Förstklassigt RIAA-steg
• Inbyggd hörlursförstärkare i hög kvalitet
• 4 ohm: 2x115W, 8 ohm: 2x80W

16990 KR

art. 995MA1000

marantz pm7000n
En extremt prisvärd och välljudande stereoförstär-
kare, som begåvats med nätverk och plattformen 
HEOS om man vill utöka med ljud i hela hemmet.

• Helt skärmad digitaldel och nätverkssektion som 
kan inaktiveras (Pure-läge)
• Subwoofer pre-out för utbyggnad
• Förstklassig stereoförstärkare på 2x60 Watt

12490 KR

art. 111PM7000N

atlas hyper integra

PRIS FR. 

Signalkabel för stereobruk 
byggd med en coaxialledare 
med OCC-koppar. 0.5-3 
meter!

art. 104HYIN

Se fl er förstärkare på brl.se/stereoforstarkare

Komplettera din stereoförstärkare med 
en CD-spelare för att avnjuta musik med 

ljudkvalitet i särklass!

TIPS!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 87 -



vinylspelare
Har du återupptäckt kärleken till det ”svarta guldet”? Eller har du införskaf-
fat dig din första skivspelare och vill utforska detta område mer? Kanske är 
du en erfaren vinyllyssnare vars hjärta klappar lite snabbare av ren nostalgi 
när du hör skivknastret? Du är inte ensam! Hos oss hittar du vinylspelare 
och passande tillbehör av hög kvalitet!

I katalogen återfi nns ett urval av det vi har att erbjuda när det kommer till 
vinylspelare och tillbehör. För att se vårt fulla sortiment besöker du 
brl.se/vinylspelare eller din närmaste BRL-butik!

pro-ject elemental
Med Elemental så visar Pro-Ject att det går att göra läck-
ra och bra skivspelare även till en mindre budget.

• Remdriven
• Förjusterad pickup (Ortofon OM5)
• Guldpläterade kontakter

2290 KR

art. 1020300000

ortofon 2m red
Instegsmodellen i Ortofons 
2M-serie. 

• MM-pickup
• Rekommenderat nåltryck på 
1.75 gram

1190 KR

art. 10203020244
rega elys ii
En MM-pickup med ett tilltalan-
de, varmt ljud. En mycket trevlig 
produkt i sin prisklass!

• Rekommenderat nåltryck på 
1.75 gram

1990 KR

art. 291ELYS2
pro-ject rpm 3 carbon
En ytterst välkonstruerad skivspelare med utstickande design som 
utvecklats för att spela upp ljud med minimal resonans.

• Remdriven
• Skivtallrik i vinylklädd MDF
• Levereras utan förmonterad pickup

7490 KR

art. 10203000101B

teac tn-280bt
En svårslagen kombination av välljud 
och funktioner - med ett svårslaget pris!

• Remdriven
• Inbyggt RIAA-steg
• Bluetooth-sändning till ett par aktiva 
högtalare eller hörlurar

3390 KR

art. 350TN280BT
audio technica at-vm95e
En värdig ersättare till AT-95E som varit 
marknadens givna budgetreferens.

• MM-pickup med en elliptisk nål
• Dubbla magneter
• Rekommenderat nåltryck på 1.8 - 2.2gr

495 KR

art. 292ATVM95E

pickuper

En svårslagen kombination av välljud 
och funktioner - med ett svårslaget pris!

• Bluetooth-sändning till ett par aktiva 

Vårda din spelare och dina skivor 
med kärlek - på BRL hittar du allt 
från nålrengöring till skivborstar!TIPS!

Se fl er vinylspelare på brl.se/vinylspelare

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 88 -



pro-ject phono box e

Ett grymt och platsbesparande 
RIAA-steg för skivspelare.

• Stöd för MM-pickuper
• Lågbrusiga komponenter och 
intern avskärmning i metall
• Extern nätdel för minimal stör-
inverkan

690 KR

art. 10203010008

dynavox ts-1

Dynavox TS-1 har dubbla funktio-
ner. Med stroboskopskivan kon-
trollerar man att motorn går jämnt 
och på den andra sidan har du 
alla vinklar för att få till vinklingen 
med pickupens överhäng.

130 KR

art. 320TS1
pro-ject skivborste

Skivborste för att göra rent vinyl-
skivorna på ytskiktet. Dessutom 
är skivborsten anti-statisk, så att 
vinylskivan inte blir statisk och 
drar åt sig smuts och damm.

200 KR

art. 10203020037

pro-ject vinyl clean

Ett sinnrikt och enkelt sätt att rengöra 
både skivor och pick-up. Gör att dina 
skivorna låter bättre. Förlänger livs-
längden på både skivor och nål.

125 KR

art. 10203020057

rega fono mini a2d

RIAA-steg för skivspelare med 
MM-pickup. Kommer med en 
inbyggd A/D-omvandlare.

• USB för inkoppling av dator
• Stöd för MM-pickuper
• Enkel att använda

1090 KR

art. 291FONOMINI

pro-ject q-up

Det är lätt hänt att man spelat en 
vinylskiva, glömt lägga tillbaka 
tonarmen för att sedan stänga 
av spelaren. The Q-up lyfter upp 
nålen i luften så den svävar fritt.

650 KR

art. 10203020031
dynavox tpm-001

En digital nåltrycksvåg som 
används för att mäta tonarmens 
tryck på din vinylspelare. Vågen 
är elektronisk och är väldigt 
enkel att använda.

490 KR

art. 320206219

rega planar 1 
Regas mest användarvänliga spelare och prisvärda vinylspelare. 
Mycket genomarbetad konstruktion!

• Högkvalitativ, tystgående motor
• Tallrik i fenolharts med förbättrad stabilitet
• Fabriksmonterad och inställd Carbon-pickup

3990 KR

art. 291PLANAR1

magnat mtt990
Direktdriven skivspelare i fi nsmakarklassen som kommer med en 
förmonterad Audio Technica-pickup.

• Direktdriven
• Förmonterad Audio Technica AT95 MM-pickup
• Gedigen konstruktion med plint i pianolackad MDF

9990 KR

art. 995MTT990C

Audio Technica AT-LP5X
En tillförlitlig och snyggt 
designad skivspelare som 
håller en mycket hög klass 
utan att kosta en förmö-
genhet.

• Direktdriven
• Inbyggt RIAA-steg
• Förmonterad AT-VM95E-
pickup

4890 KR

art. 292ATLP5X

vincent pho-071
Rörbestyckat RIAA-steg med USB och 
ställbara värden för MC-pickuper. För 
audiofi len!

• USB-B utgång för digitalisering
• Guldpläterade RCA-anslutningar
• Kan uppgraderas genom rörbyte

6990 KR

art. 320PHO701

riaa-steg

rega fono mini a2d

riaa-stegriaa-steg

pro-ject phono box e

riaa-steg

magnat mtt990

pro-ject vinyl clean

Ett sinnrikt och enkelt sätt att rengöra 
både skivor och pick-up. Gör att dina 
skivorna låter bättre. Förlänger livs-
längden på både skivor och nål.

art. 10203020057

pro-ject q-updynavox ts-1

Se fl er vinylspelare på brl.se/vinylspelare

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 89 -



Få ordning på hembioanläggningen! En TV-bänk, stativ eller ett Hifi -rack är 
ofta mer än en snygg inredningsdetalj. En bra möbel förenklar kabeld-
ragningen, åtkomst till högtalare/teknik och kan även minska mängden 
vibrationer som uppstår, som i sin tur kan degradera prestanda i teknik.

I katalogen återfi nns ett urval av det vi har att erbjuda av möbler och stativ. 
För att se vårt fulla sortiment besöker du brl.se/mobler eller din närmaste 
BRL-butik.

norstone esse hifi vinyl
En stereobänk med en klassisk och 
tidlös design som blir ett välkommet 
inslag i hemmet. Fyra hyllplan i härdat 
glas och stålstomme med plats för 
tre apparater samt vinylsamling på 
bottenplanet.

2980 KR

art. 143ESSEHIFIV

norstone esse hifi
Stereobänk utan vinylhylla - vilket 
istället gör att du får plats med fyra 
apparater! 

En inredningsdetalj som snabbt blir ett 
välkommet och älskat inslag i hemmet.

2590 KR

art. 143ESSEHIFI

norstone stäbbl hifi
Tung och rejäl Hifi -bänk med 15 mm 
tjocka och härdade glashyllor i en 
snygg och läcker pianosvart fi nish. 
Imponerande vibrationsdämpande 
egenskaper. Väger 52 kg, men stom-
men kan fyllas med blästersand för 
ytterligare dämpning.

6790 KR

art. 143STABBLHIFI

norstone epur 4
Snyggt hifi -rack med fyra silvriga 
hörnben, hyllor i klart härdat glas och 
en öppen konstruktion. 

I mitten på bänkens bakre del fi nns en 
kanal för en dold och stilren kabelin-
stallation.

3690 KR

art. 143EPUR4

norstone bergen 2
Förstklassigt Hifi -rack där varje plan 
står på spikes för bästa vibrations-
dämpning. 

Tilltalande fi nish med hyllplan i tjockt, 
härdat glas och svart sprutlackerad 
stomme.

2980 KR

art. 143BERGEN2

norstone stylum max
Tungt och gediget högtalarstativ - 
tillverkat i pulverlackerad stål med en 
topplatta vars mått på 25x25 cm är 
avsedd för lite rejälare stativhögtalare.

2790 KR

art. 143NORSTYMAX 

norstone esse hifi vinyl

norstone stylum max

Högtalarstativ är inte bara praktiska. De ger 

också högtalarna ett stabilare underlag och 

bäddar därmed även för bättre ljudresultat!

TIPS!

Se mer stativ och möbler på brl.se/mobler

möbler/stativ
norstone stylum
Stylum-serien är en av Norsto-
nes bästsäljande högtalarstativ. 
Tillverkade helt i metall, med en 
kabelkanal i stommen för dold 
installation och justerbara spikes vid 
både bottenplatta och topplatta.

PRIS FR. 1190 KR

 Modell Höjd Pris

 NORSTONE STYLUM 1 500 mm 1190 kr

 NORSTONE STYLUM 2 600 mm 1390 kr

 NORSTONE STYLUM 3 800 mm 1690 kr

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 90 -



norstone khalm
TV/media-möbel med en 
läcker och modern design. Kan 
monteras på väggen för en 
”svävande” bänk. Glasluckan 
på fronten gömmer dina appa-
rater samtidigt som IR-signaler 
från en fjärrkontroll släpps 
genom.

PRIS FR. 3990 KR

art. 143KHALM
norstone esse curve
Vacker TV/media-bänk med 
kurvad design som matchar 
dagens moderna TV-apparater. 
Skapt för större TV-modeller 
och får samtidigt plats med tre 
fullbredds-apparater per hyllplan. 
Den pianosvarta fi nishen ger en 
diskret framtoning i rummet.

3990 KR

art. 143ESSECURVE

fullbredds-apparater per hyllplan. 

Notera att dimensionerna varierar stort mellan olika stativ 
och bänkar. Värt att tänka på innan man gör sitt val!TIPS!

hemtillbehör

norstone spider
Bygg ditt egen hyllsystem! Ett modu-
lärt system med rejält stabila hyllplan. 
Otrolig vibrationsdämpning, där benen 
kan fyllas med blästersand för ytterli-
gare effekt.

Spider Base är bottenplanet, sedan 
kan du bygga vidare med hyllorna i 
olika höjder.

PRIS FR. 2490 KR

norstone loft
Norstone Loft är en snygg hylla 
som är byggd för att hantera dina 
vinylskivor. Kan även kombineras 
med tilläggsmodulen Loft Side för 
att bilda ett större hyllsystem, med 
2 eller 3 olika moduler, beroende på 
hur stor din samling är.

PRIS FR. 1990 KR

 Modell Höjd Pris

 NORSTONE SPIDER BASE 120 mm 2490 kr

 NORSTONE SPIDER 1 233 mm 2890 kr

 NORSTONE SPIDER 2 263 mm 3190 kr

 NORSTONE SPIDER 3 363 mm 3490 kr

 Modell Dimensioner (BxHxD) Pris

 NORSTONE LOFT CENTRAL 600 x 835 x 550 mm 3590 kr

 NORSTONE LOFT SIDE 405 x 835 x 550 mm 2390 kr

system one 
högtalarkabel 2x1,5mm2

Lättarbetad 2x1,5mm2 högtalarkabel, 
uppbyggd med OFC-kopparledare. Finns 
i svart och vit och säljs på spole och som 
lösmeter.

PRIS FR. 15 KR

system one 
högtalarkabel 2x2,5mm2

Lättarbetad 2x2,5mm2 högtalarkabel, 
uppbyggd med OFC-kopparledare. Finns 
i svart och vit och säljs på spole och som 
lösmeter.

PRIS FR. 25 KR

 Modell Längd Pris

 SYSTEM ONE SC2X15MM Lösmeter 15 kr

 SYSTEM ONE SC2X15MM10M 10 m 148 kr

 SYSTEM ONE SC2X15MM40M 40 m 598 kr

 Modell Längd Pris

 SYSTEM ONE SC2X25MM Lösmeter 25 kr

 SYSTEM ONE SC2X25MM10M 10 m 248 kr

 SYSTEM ONE SC2X25MM40M 40 m 998 kr

b-tech väggfäste
Ett smart och robust högta-
larfäste för väggmontering, 
där du slipper skruva i själva 
högtalaren. För högtalare 
med bredd 135-280mm. 
Pris för ett par!

649 KR

art. 163BT77B
proson nyckelhålsfästen
Praktiska och enkla nyck-
elhålsfästen för högtalare. 
Säljs i 4-pack! 

Mått: 24x45mm
Tjocklek: 6mm

39 KR

art. 991KEYMOUNT
system one banankontakt
4-pack banankontakt med 
röda och svarta plasthöljen. 
Dubbla skruvanslutningar 
och guldpläterade kontakter. 

98 KR

art. 815BANANA

Ett smart och robust högta-
larfäste för väggmontering, 
där du slipper skruva i själva 
högtalaren. För högtalare 
med bredd 135-280mm. 

Praktiska och enkla nyck-
elhålsfästen för högtalare. 

4-pack banankontakt med 
röda och svarta plasthöljen. 
Dubbla skruvanslutningar 
och guldpläterade kontakter. 

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 91 -



atlas element integra
subwooferkabel

5 meters subwooferkabel 
byggd med Multi-Core-ledare 
av OCC-koppar. 

• Finns i längder mellan 2-15 m

art. 104ELINSU5

848 KR

atlas element hdmi 4k
hdmi-kabel

Förstklassig HDMI-kabel med 
stöd för 10.2 GB. Tvinnade 
OFC-kopparledare för exakt 
signalöverföring.

Längd: 1 meter. 

art. 104ELHD4K1

398 KR

atlas hyper 2.0 
högtalarkabel

Färdigterminerad högtalarkabel 
på 2x5 meter. OFC- kopparleda-
re med en area på 2 mm². 

• Finns i längder mellan 2x2-
2x10 m 

art. 104HY20SC5

4848 KR

atlas element optical 
optisk kabel

Atlas instegsmodell av optiska 
kablar med gjutna metallkon-
takter som minimerar läsfel. 

• Finns i längder mellan 1-3 m 

art. 104ELOP1

498 KR

atlas equator 2.0
högtalarkabel

Färdigterminerad högtalarka-
bel på 2x5 meter från Atlas-fa-
briken som säljes i stereopar. 

• Finns i längder mellan 2x2-
2x10 m 

art. 104EQ20SC5

2898 KR

atlas element sc
usb a-b kabel

Signalkabel för digital audio 
silverpläterade kopparledare i 
utförandet USB-A till USB-B. 

• Finns i längder mellan 1-5 m  

art. 104ELSCUS2

748 KR

atlas equator integra
subwooferkabel

Signalkabel på 1 meter för 
stereobruk, byggd med en 
asymmetrisk coaxialledare 
med OCC-koppar. 

• Finns i längder mellan 0.5-3 m 

art. 104EQIN1

1398 KR

atlas element hdmi 18g 
hdmi-kabel

Förstklassig HDMI-kabel 
med stöd för HDMI2.0a med 
bandbredd på 18 GB upp till 
fyra meter. 

• Finns i längder mellan 1-4 m

art. 104EL18G2

598 KR

På brl.se/hemtillbehor hittar du massvis av kablar och andra tillbehör! 

MODELL  Typ  Art       Pris 

MODELL    Art      Pris 

MODELL    Art      Pris 

Supra MD06 MK3 SP Skärmad grendosa 215MD06EUSPMK3    1650 kr
Supra MD03 MK3 SP Skärmad grendosa 215MD03MKIIISP    1405 kr
Atlas EOS DD  Ojordad nätkabel 104EODDC71           1748 kr

Dayton Audio OmniMic V2    860OMNIMICV2       3998 kr
Dayton Audio iMM-6    860IMM6     398 kr

Nedis Bluetoothmottagare    176BTRC100BK    339 kr
Yamaha WXAD-10    159WXAD10         1490 kr

kablar från atlas cables

nätfiltrering/ström

mätutrustning

streamingadapter

nedis hdmi-kabel
HDMI-kabel från Nedis med guldpläterade kon-
takter och kopparledning för optimal prestanda. 
Dessa HDMI-kablar har stöd för 4K-bildupplös-
ning. Längder till och med 20 meter.

PRIS FR. 148 KR

nedis stereokabel
Stereokabel från Nedis med 2x RCA 
hane till 2x RCA hane. Guldpläterade 
kontakter för optimal signalöverföring. 
Längder till och med 10 meter. 

PRIS FR. 98 KR

 Modell Längd Pris

 NEDIS CVBW34000AT05 0,5 m 148 kr

 NEDIS CVBW34000AT10 1 m 179 kr

 NEDIS CVBW34000AT30 3 m 298 kr

 NEDIS CVBW34000AT50 5 m 348 kr

 NEDIS CVBW34000AT100 10 m 698 kr

 Modell Längd Pris

 NEDIS CABW24200AT10 1 m 98 kr

 NEDIS CABW24200AT30 3 m 198 kr

 NEDIS CABW24200AT50 5 m 248 kr

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 92 -



gas ppcca kabelkit
Komplett kabelkit för inkoppling av 
slutsteg.

PRIS FR. 398 KR

Modell   Storlek  Ampere   Pris

GAS PP2CCA   10mm2    40A   398 kr

GAS PP4CCA   20mm2    80A   598 kr

GAS högtalarkabel 2x1.5mm2

100% kopparkabel av hög kvalitet, perfekt 
för installation av såväl billjud som hem-
bioutrustning. 2x1,5mm2 tjocklek.

PRIS FR. 148 KR
Modell       Längd    Pris

GAS SC2X15MM10M 10 m    148 kr

GAS SC2X15MM40M 40 m    598 kr

gas 
lågnivåkabel

Följsamma lågniv-
åkablar från GAS. 
Säljs styckvis, 
längder mellan 
0,5-5 meter.

PRIS FR. 98 KR

Modell     Längd   Pris

GAS RCA50  5 m   98 kr

GAS RCA05B  0,5 m   148 kr

gas pro 
lågnivåkabel

Ordentligt avskär-
mad lågnivåkabel 
klädd i snakeskin. 
100% OFC (Oxy-
gen free copper) 
och guldpläterade 
kontakter.

PRIS FR. 198 KR

Modell     Längd    Pris

GAS RCA05PRO 0,5 m    198 kr

GAS RCA5PRO 5 m    398 kr

gas pro 
lågnivåkabel

Y-splitt för att 
dela signalen från 
exempelvis lågni-
våutgångar på en 
stereo. Längd 0,5 
meter.

PRIS FR. 98 KR

Modell     Typ    Pris

GAS RCA1F2MB 1 hona, 2 hanar  98 kr

GAS RCA1M2FB 2 hona, 1 hanar  98 kr

GAS högtalarkabel 2x2.5mm2

100% kopparkabel av hög kvalitet, perfekt 
för installation av såväl billjud som hem-
bioutrustning. 2x2,5mm2 tjocklek. 

PRIS FR. 248 KR
Modell       Längd      Pris

GAS SC2X25MM10M 10 m    248 kr

GAS SC2X25MM40M 40 m    998 kr

gas pp kabelkit
Komplett kabelkit för inkoppling av slut-
steg. 100% kopparkablar

PRIS FR. 598 KR
Modell   Storlek    Ampere   Pris
GAS PP2   10mm2    30A   598 kr

GAS PP4   20mm2    80A   898 kr

GAS PP5   35mm2    150A   1498 kr

GAS PP6   50mm2    250A   1998 kr

gas addon kabelkit

Tilläggskit när man redan har en kraftig 
strömkabel framdragen till ett slutsteg och 
vill koppla in ytterligare ett slutsteg.

• 20mm2

798 KR

art. 910ADDON1

gas strömkondensator 1f

Strömkondensator 
på 1 Farad - Perfekt 
för strömslukande 
slutsteg! För slut-
steg upp till 1000W 
RMS.

1498 KR

art. 910CC1FD

på 1 Farad - Perfekt 

steg upp till 1000W 

GAS RCA25B  2,5 m   198 kr

GAS RCA5B  5 m   248 kr GAS RCA1F2MPRO 1 hona, 2 hanar  198 kr

GAS SC2X15MM Lösmeter    15 kr GAS SC2X25MM Lösmeter    25 kr

På brl.se/biltillbehor hittar du massvis av kablar och andra tillbehör! 

biltillbehör

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 93 -



Vi har rattstyrningskablage till marknadens flesta bilmodeller. 

Besök brl.se/bytastereo och välj din bilmodell!

På brl.se/biltillbehor finns produkter för 
de flesta bilar och bilmodeller!

KNAPPAR PÅ RATTEN FÖR EX. LÅTBYTE OCH VOLYM?

HITTAR DU INTE RÄTT TILLBEHÖR TILL BILEN HÄR?

Volvo, 94-   700135202       198 kr
Volvo, 00-   700135302       198 kr
Adapter till aktiva system, Volvo 70013135250           298 kr
BMW/Mercedes/VW, 40-polig 700102402       198 kr
BWM 17-polig   700102002       198 kr
Seat/Skoda/VW/Audi, 00-08  700132446       298 kr
SAAB/Chevrolet/Opel GT, 06- 700108702       198 kr
Opel, 04-   700123046       198 kr
Nissan, 85-00   700121002       198 kr
Nissan, 03-   700121402       198 kr
Nissan, 00-06   700121302       198 kr
Toyota/Lexus/Daihatsu, 91-  700130002       198 kr
Subaru, 92-   700129602       198 kr

Nissan/Subaru, 07-  700121502       198 kr
Mitsubishi, 95-  700120102       198 kr
Honda /Suzuki, Fiat, 99-  700113102       198 kr
Ford Mustang/F150, 04-09  700112102       198 kr
Jaguar/Mazda/Ford, 93-08  700112002       198 kr
Ford 93-08   700111402       198 kr
Citroën/Peugeot, 03-  700104146       298 kr
Chrysler/Jeep, 02-  700103102       198 kr
Flertal olika GM-bilar, 98-04  700123802       148 kr
SAAB/VW/SEAT, skiftar ström 700123020       198 kr
ISO-ISO-adapter, SAAB/Skoda/Ferrari 700123002       198 kr
ISO-hona till lösa ändar, universal 700132000         98 kr
ISO-hane till lösa ändar, universal 700143202         98 kr

MODELL   Art       Pris  MODELL   Art       Pris

MODELL  Typ  Art  Pris  MODELL  Typ  Art      Pris

BMW /Ford, m.fl Fakra-DIN  700152001       98 kr
Chrysler/Chevrolet, m.fl DIN  700153101       98 kr
Universaladapter DIN-ISO  700150115B       48 kr
Audi/Seat/Skoda/VW Dubbel Fakra  700152409       98 kr
Audi/Seat/Skoda/VW Dubbel Fakra (12V) 700152477        198 kr
Seat/Skoda/VW Dubbel Fakra (12V) 700152405        198 kr
Audi/Skoda, m.fl Fakra-DIN  700152401       98 kr

GM-bilar, 88-  OEM-DIN  700153800       98 kr
Universal  ISO-DIN  700150000B       35 kr
Nissan, 07-  OEM_DIN  700151201       148 kr
Volvo, 98-07  OEM_DIN  701CT27AA12      98 kr
Audi/Citroën, m.fl Fakra-DIN (12V) 700152403       198 kr
Audi/Seat/VW  ISO-DIN (12V) 700150003       148 kr
Antennförstärkare DIN-DIN  700150801       198 kr

Volvo 740/940  5,25 tum  Fram   70027135202       198 kr
Volvo S/V70  6,5 tum  Hatthylla   70027134803    198 kr
Volvo S60/V70/XC70 6,5 tum  Fram   70027134804        298 kr
Volvo S70  6,5 tum  Fram   70027134802        298 kr
Volvo S70/V70 6,5 tum  Bak   70027134812       198 kr
Volvo S60/V70/XC70 6,5 tum  Bak   400SAK3214         409 kr
Volvo S60/S80/V70/XC70 6,5 tum  Fram   400SAK3215         409 kr
Volvo V70/V40/S80 m.fl 6,5 tum  Fram   400SAK3216         398 kr
BMW 3-serie, 98-07 5,25 tum  Fram/Bak   70027102305        148 kr
BMW 3-serie, 99-07 6,5 tum  Fram/Hatthylla 70027102308     98 kr

Audi/Seat/Skoda/VW 6,5 tum  Fram/Bak   70027132012 148 kr
Audi/Skoda/VW 6,5 tum  Fram   70027132024       148 kr
VW Golf/Passat, 05- 6,5 tum  Fram   70027132027        248 kr
Mitsubishi/Seat/VW m.fl 6,5 tum  Fram   70027132016        148 kr
SAAB/Audi/Seat 6,5 tum  Fram   70027132020        198 kr
Audi A3/A4/TT, 94- 6,5 tum  Bak   70027132011      98 kr
Audi A4, 94-01 5,25 tum  Fram   70027132001     98 kr
Toyota/Daihatsu 6,5 tum  Fram   70027130001      98 kr
Citroën/Opel/Fiat 6,5 tum  Fram   70027123007        148 kr
Dacia/Nissan/Smart 6,5 tum  Fram   70027121004        148 kr

iso-kablage

antennadapter

MODELL  Storlek  Plats   Art  Pris  MODELL  Storlek  Plats   Art   Pris

Högtalaradapter

MODELL  Typ  Art      Pris  MODELL  Typ  Art      Pris

Volvo 740, 84-92 Enkel-DIN  70028135202       148 kr
Volvo V70N/S60, 01-04 Enkel-DIN  701CT24VL02      498 kr
Volvo S80, 98-06 Enkel-DIN  70028135203       348 kr
BMW 5-serie/X5 Enkel-DIN       70028102006       148 kr
BMW E87/E90-E93, X1 Enkel-DIN       70028102303       148 kr
BMW 3-serie (E46), 98-07 Enkel-DIN       70028102301      98 kr
Audi A3/A4/A6, 97-00 Enkel-DIN  70028132008       148 kr
Audi A4/A3, 03- Enkel-DIN  70028132009       148 kr
Audi A4, 00-06 Enkel-DIN  70028132007       198 kr
SAAB 9-5, 97-05 Enkel-DIN       701CT24SA01       698 kr
SAAB 9-5, 97-05 Dubbel-DIN       701CT23SA01A        1198 kr

SAAB 9-5, 05-11 Enkel-DIN       70028127002       498 kr
Fiat Ducato, 06-11 Enkel-DIN       701CT24FT10       248 kr
Nissan Navara, 05-13 Dubbel-DIN       701CT23NS24       438 kr
SAAB 9-3, 07-14 Dubbel-DIN       701CT23SA03        1498 kr
SEAT/Skoda/VW m.fl Dubbel-DIN       700381320101       398 kr
VW Golf/Passat/Polo m.fl Enkel-DIN       70028132010       298 kr
SAAB 9-3, 98-02 Enkel-DIN       70028117810       248 kr
Citroën Jumper, 06- Dubbel-DIN       700381094291       798 kr
Toyota Corolla, 02-07 Enkel-DIN       70028130002       198 kr
Mercedes C-klass (W203) Enkel-DIN       70028119002       198 kr
Citroen C, 05-14 Enkel-DIN       70028104010      98 kr

monteringsram

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 94 -



MODELL  Anslutning  Art           Pris  MODELL  Typ  Art      Pris

BMW 5-serie, 03-10 OEM-specifi k  701CTABM1A2DP         798 kr
VW Golf/Polo m.fl , 03-   12-Pin Connector 701CTAVW1A2DP        698 kr
VW Golf/Passat, 04-13 Quadlock  701CTAVGBT009        2498 kr
Audi A3/A5/A6 m.fl , 09 AMI-port  701CTAAD1A2DP     698 kr
Audi A2/A3/A4 m.fl , 97-05 Mini-ISO       701CTAADBT003       2498 kr
Mercedes B-/C-klass, 07- MMI-port  701CTAMC1A2DP     798 kr

Volvo V40/S80/V70, -07 8-pin  701CTAVLBT001       2898 kr
Mazda 2/3/5 m.fl , 06-     OEM-specifi k  701CTAMZ1A2DP    798 kr
Ford Focus/Mondeo, 04- OEM-specifi k  701CTAFD1A2DP    798 kr
Peugeot 207/307/308, 05- OEM-specifi k 701CTAPE1A2DP    798 kr
Citroën C2/C3/C4, 05- OEM-specifi k 701CTACT1A2DP    698 kr
Renault Clio/Megane, 05- OEM-specifi k 701CTARN1A2DP    698 kr

bluetooth interface

Efter installation av Bluetooth interface kan funktionen behöva aktiveras av certifi erad bilverkstad. 
Kontakta oss för mer information!

På brl.se hittar du över 12.000 produkter
från marknadens största varumärken!

MODELL  Typ  Art      Pris  MODELL  Typ  Art      Pris

Volvo XC90, 04-14 Dubbel-DIN  701CTKVL04        2798 kr
Volvo V70/S60, 00-04 Enkel-DIN  SETVOLVOPKT1      744 kr
Volvo V70/S60 04-07 Dubbel-DIN  SETVOLVOPKT2 774 kr
Volvo S70/V70/S60, 00-04 Dubbel-DIN       SETVOLVOPKT3       1094 kr
Volvo S80, 98-06    Enkel-DIN        SETS80PKT1       594 kr
Volvo S70/V70/S60, 00-04 Dubbel-DIN         SETVOLVOPKT4     891 kr
BMW 3-Serie (E46), 98-06 Enkel-DIN  701CTKBM07      798 kr
BMW 3-Serie (E46), 98-06 Dubbel-DIN  701CTKBM03        2998 kr
BMW 3 Series (E90), 06-14  Dubbel-DIN  701CTKBM15        4998 kr
VW Golf m.fl , 04-12    Enkel-DIN         701CTKVW04       1498 kr

VW Golf m.fl , 04-12     Dubbel-DIN         701CTKVW01       2198 kr
SAAB 9-3/9-5, 08- Dubbel-DIN         701CTKSA01       1898 kr
Ford Escort/Transit, 97-   Enkel-DIN       701CTKFD26     498 kr
Audi A3, 03-12 Dubbel-DIN       701CTKAU01       2498 kr
Audi A4, 02-08 Dubbel-DIN       701CTKAU02       1998 kr
Audi A4, 01-08 Dubbel-DIN       701CTKAU09       1998 kr
Mercedes E Class (W211) Dubbel-DIN       701CTKMB06       1498 kr
Toyota Avensis, 03-08 Dubbel-DIN       701CTKTY12       1998 kr
Honda Civic, 06-11 Dubbel-DIN       701CTKHD01L       1898 kr
Opel Astra/Corsa m.fl , 00- Enkel-DIN       701CTKVX13     698 kr

kompletta installationskit

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 95 -



säkringshållare anl

Säkringshållare för ANL-säkringar 
med ingång och utgång på 35-
50mm².

art. 910FHANL1

198 KR

säkringshållare anl/afs

Säkringshållare för ANL-säkringar 
och AFS-säkringar med en ingång 
på 50mm², två ingångar på 35mm² 
samt fyra utgångar på 20mm² eller 
10mm². 

art. 910FHAFS4

298 KR

säkringshållare afs

Jordblock samt säkringshållare för 
fyra AFS-säkringar. Två ingångar 
för AFS-säkringar / två för jordning 
på respektive 35mm² eller 50mm². 
Fyra utgångar på 20mm² eller 
10mm² samt distribution för jord-
ning med fyra utgångar på 20mm² 
eller 10mm².

art. 910FHAFSGB

398 KR

säkringshållare anl/afs

Säkringshållare för ANL & 
AFS-säkringar. En ingång på 
50mm² och två utgångar på 
20mm².

art. 910FHAFS2

198 KR

Typ   Kabel    Art       Pris 

Distributionsblock  1x20mm² - 4x10mm²   910DB2010     118 kr
Distributionsblock  2x35/50mm² - 5x20mm²   910DB5020     198 kr
Distributionsblock  3x50mm² - 4x20mm²   910GB34       198 kr

Distributionsblock

Typ    Storlek  Art  Pris  Typ   Storlek  Art      Pris 

MDF-ringar        4 tum       910MDFRING4      69 kr
MDF-ringar        5,25 tum       910MDFRING525      79 kr
MDF-ringar        6,5 tum       910MDFRING65      89 kr
MDF-ringar        8 tum       910MDFRING8      99 kr

MDF-ringar        6x9 tum       910MDFRING69    119 kr
MDF-ringar        10 tum       910MDFRING10    109 kr
MDF-ringar        12 tum       910MDFRING12    129 kr 
MDF-ringar        15 tum       910MDFRING15    229 kr 

MDF-ringar

Typ   Kabel  Art  Pris  Typ   Kabel  Art      Pris 

Gaffelkabelsko  10mm²       910FT10       20 kr
Gaffelkabelsko  20mm²       910FT20       29 kr
Ringkabelsko    8mm²       910RT8GA     25 kr
Ringkabelsko          10mm²       910RT10       25 kr

Ringkabelsko    20mm²        910RT20      35 kr
Ringkabelsko          35mm²       910RT35      39 kr
Ringkabelsko   50mm²       910RT50      49 kr
Förminskare   50mm²-20mm² 910RA5020      98 kr

Kabelskor / Ringskor

Typ   Kabel  Art  Pris  Typ   Kabel  Art      Pris 

Svart strömkabel  10mm²       910PC10B       39 kr
Orange strömkabel  10mm²       910PC10O       39 kr
Svart strömkabel  20mm²       910PC20B       98 kr
Orange strömkabel  20mm²       910PC20O       98 kr

Svart strömkabel  35mm²       910PC35B     148 kr
Orange strömkabel  35mm²       910PC35O     148 kr
Svart strömkabel  50mm²       910PC50B     198 kr
Orange strömkabel  50mm²       910PC50O     198 kr

Strömkablar / lösmeter

Typ   Kabel  Art  Pris  Typ   Kabel  Art      Pris 

Högtalarkabel, lösmeter  2x1,5mm²       910SC2X15MM      15 kr
Högtalarkabel, lösmeter  2x2,5mm²       910SC2X25MM      25 kr
Högtalarkabel, 10m  2x1,5mm²       910SC2X15MM10M    148 kr

Högtalarkabel, 40m  2x1,5mm²       910SC2X15MM40M  598 kr
Högtalarkabel, 10m  2x2,5mm²       910SC2X25MM10M  248 kr
Högtalarkabel, 40m  2x2,5mm²       910SC2X25MM40M  998 kr

högtalarkabel

distributionsblock
GAS distributionsblock med 
fyra utgångar på 20mm2. 

art. 910GB34

198 KR

fyra utgångar på 20mm2. 

art. 910GB34

Typ   Kabel  Art      Pris  Typ   Kabel  Art      Pris 

AFS-säkringshållare  35mm²-50mm² 910FHAFSGB     398 kr
AFS-säkringshållare  8mm² - 20mm² 910FHAFS      98 kr
AFS säkringshållare  10mm²-20mm² 910FHAFS1      98 kr
ANL & AFS säkringshållare    35mm²-50mm² 910FHAFS4     298 kr
AGU-säkringshållare  16mm²           910FHU05       98 kr

ANL & AFS säkringshållare  50mm²    910FHAFS2     198 kr
ANL-säkringshållare   35mm²-50mm² 910FHANL1     198 kr
AFS-säkring 20-150A    910AFS20A     fr.48 kr
AGU-säkring 20-80A    910AGU20A     fr.48 kr
ANL-säkring 100-300A    910ANL100A     fr.68 kr

Säkringshållare / Säkring

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 96 -



Ta kontroll över din bils säkerhet. Vi säljer och monte-
rar larmsystem och GPS-tracker från marknadsledande 
DEFA, en välrenommerad tillverkare som erbjuder pro-
dukter och tjänster som hjälper oss förbättra säkerhet, 
komfort och belysning till fordon.

DEFA DVS90 Larmsystem
Monterat och klart 4998:- 

Installation av larm ska alltid utföras av certifi erad verkstad eller larminstallatör. Kontakta din lokala BRL-butik för att 
boka montering. Läs mer på brl.se/defa

Hög till lågnivåomvandlare   910HILOW      148 kr
Hög till lågnivåomvandlare med bass remote 900HLC4R      998 kr
Högtalarterminal 910TERMINALGL        148 kr
Högtalarmatta 133x100cm svart  95091S        98 kr
Högtalarmatta 133x100cm beige  95091BE       98 kr

Högtalarmatta 133x100cm grå  95091G        98 kr
Högtalarmatta 133x100cm mörkgrå  95091A        98 kr
Dämpull 500g    950990        98 kr
BRL klistermärke   905BRL20X65W        19 kr
GAS klistermärke   90030X105        19 kr

Typ    Art    Pris  Typ    Art      Pris

Övriga tillbehör

T-shirts, dekaler och roliga festprylar. Besök 
brl.se/merch för att se alla grymma prylar!
T-shirts, dekaler och roliga festprylar. Besök 

brl.se/merch för att se alla grymma prylar!

Typ  Kabel  Art      Pris  Typ  Kabel  Art   Pris 

Lågnivåkabel        0,5m       910RCA05B        148 kr
Lågnivåkabel        2,5m       910RCA25B        198 kr
Lågnivåkabel        5m       910RCA5B        248 kr
Lågnivåkabel        5m       910RCA50        98 kr
Lågnivåkabel pro      0,5m       910RCA05PRO   198 kr

Lågnivåkabel pro      5m        910RCA5PRO      398 kr
Lågnivåkabel splitt       1 hona - 2 hanar      910RCA1F2MB    98 kr
Lågnivåkabel splitt       1 hane - 2 honor      910RCA1M2FB     98 kr
Lågnivåkabel Y-splitt     1 hona - 2 hanar      910RCA1F2MPRO      198 kr

RCA-kabel

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 97 -



montering/installation
I samtliga BRL-butiker erbjuds professionell 
montering av allra högsta klass.

Samtliga av våra montörer har lång erfarenhet av standard-
monteringar och speciallösningar i bil, lastbil och båt och 
alla monteringar planeras tillsammans med dig som kund. I 
samtliga av våra monteringshallar installerar vi också LED-be-
lysning.

Genom att kontakta din lokala BRL-butik och beskriva de 
åtgärder du önskar, kan våra montörer räkna på ett pris som 
innefattar kostnaden för din bokning med produkter inkluderat. 
Boka din montering redan idag!

Är det dags att bygga multiroom-system 
hemma, eller behöver du hjälp med installation 
och kabeldragning för hemmabion? 

Vi monterar i ditt hem och med RUT-avdraget kan du som 
kund dra av halva kostnaden för montering. Kontakta din 
lokala BRL-butik för mer information om montering i hem och 
RUT-avdrag.

Kontaktuppgifter på baksidan!

När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se Tel: 019-20 67 50- 98 -



På BRL hittar du allt för optimering av såväl 
levnadsutrymmen som ljudsystem i lastbil.

Vi specialtillverkar och monterar bland annat måttanpassade och 
matchande avlastnings-skåp och mikro-skåp till alla modernare Volvo 
och Scania-modeller. För den som söker bättre ljud erbjuder vi färdiga 
paketlösningar i olika nivåer. Det vi säljer kan vi självklart montera!

Besök brl.se/lastbil eller kontakta din närmaste BRL-butik för mer 
information och prisuppgifter.

�     Snabba leveranser

Från vårt toppmoderna lager 
skickas hundratals paket varje 

dag - leverans på nolltid!

�     Fri frakt över 2500:-

Gäller ej hempaket eller pall.

�     60 dagar ångerrätt

Känn trygghet i att du har förlängd 
ångerrätt på ditt köp. 

�     Fri support

Vi erbjuder assistans via telefon 
och mail, måndag till fredag 09-17.

montering/installation
Betala enkelt med klarna
Betala direkt via kort eller bankkonto

få först. betala sen.

dela upp

Med Klarnas Betala Direkt kan du genomföra en betalning från ditt bankkonto och som du bekräftar med BankID. Om du tidigare registrerat ditt bankkonto 
för direktbetalning hos oss (med ett autogiromedgivande), antingen via Klarnas kundportal eller i samband med ett köp, så räcker det att du godkänner 
betalningen med enbart Mobilt BankID. Har du ännu inte registrerat dig för direktbetalning så kan du göra det med några enkla steg och bekräfta med Mo-
bilt BankID. Vi delar aldrig dina bankuppgifter med någon förutom din bank. Betalning med autogiro erbjuds kunder efter en godkänd kreditprövning som i 
vissa fall innebär att en kreditupplysning inhämtas.

”Få först. Betala sen.” betyder att du först får hem dina varor och kan prova och fundera gratis i 14 dagar innan du betalar. Skulle något vara fel täcks 
du dessutom av Klarnas köparskydd. Det vanligaste är att fakturan skickas till mejladressen du anger när du gör ditt köp, men i vissa fall skickas den via 
post eller i paketet. Därför kan det dröja olika lång tid innan du får fakturan, eftersom den skickas i samband med att din beställning skickas. Logga in via 
Klarnas app för att se och hantera alla fakturor. Du kan till exempel betala med ett klick eller förlänga betaltiden.

Du kan enkelt dela upp din faktura på 3, 6 eller 12 månader. När du väljer att delbetala inkluderas fakturan i din kontofaktura som skickas till dig i mitten 
av kommande månad.

ÅTERFÖRSÄLJARE
Om du är återförsäljare av våra produkter, eller är intresserad av att bli, så kommer du i kontakt med vår företagsavdelning 

på 019-20 67 65. Våra säljare är anträffbara måndag till fredag, 08-17!

När ljud och bild är viktigt Se dagsfärska priser på brl.seTel: 019-20 67 50 - 99 -

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, felskrivningar och produktinformation som i efterhand och utan förberhåll kan ha ändrats av tillverkare.
Priserna i denna katalog är endast riktpriser. besök www.brl.se eller din närmaste BRL-butik för att ta del av dagsfärska priser.



När ljud och bild är viktigtsupport@brl.se - 100 -

hitta in till
våra butiker!

borlänge Göteborg

Jönköping Karlstad

Oskarshamn trollhättan

Örebro brl.se
brlelectroncs.no
brlelectronics.fi

Skomakargatan 1, 781 70 Borlänge
0243-800 80 | borlange@brl.se
Vardagar: 10-18
Lördagar: 11-16
Söndagar: Stängt

Mölndalsvägen 19, 412 63 Göteborg
031-335 81 80 | goteborg@brl.se
Vardagar: 11-18
Lördagar: Stängt
Söndagar: Stängt

Kämpevägen 17, 553 02 Jönköping
036-71 45 45 | jonkoping@brl.se
Vardagar: 11-18
Lördagar: Stängt
Söndagar: Stängt

Blockgatan 6, 653 41 Karlstad
054-85 06 00 | karlstad@brl.se
Vardagar: 10-18
Lördagar: 11-15
Söndagar: Stängt

Döderhultsvägen 8, 572 31 Oskarshamn
0491-161 67 | oskarshamn@brl.se
Vardagar: 10-18
Lördagar: Stängt
Söndagar: Stängt

Anes väg, 461 70 Trollhättan
0520-832 80 | trollhattan@brl.se
Vardagar: 10-18 (Fre 10-19)
Lördagar: 11-16
Söndagar: Stängt

Ni hittar oss alltid på:

Nastagatan 13, 702 27 Örebro
019-20 67 60 | orebro@brl.se
Vardagar: 10-18
Lördagar: 11-15
Söndagar: Stängt

brlelectronics

Zon 1

Zon 2

Zon 1
inom 1 arbetsdag.*

Zon 2 
inom 2 arbetsdagar.* 

Norge & Finland
1-5 arbetsdagar.*

*Angiven leveranstid gäller för produkter 
i lager. Viss variation kan uppstå vid hög 
belastning.


