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Usynlige højttalere





Æstetik og teknologi smelter sammen

I dag er den moderne bolig spækket med teknologi. Der stilles 
større og større krav til, at man kan streame musik til alle rum i 
boligen. Resultatet bliver en voksende samling af højttalere, - både 
som traditionelle kabinetter eller som synlige gitre i loftet overalt. 
For indretningsarkitekten, er det typisk endt i et kompromis efter 
lange overvejelser. 

Musikelskere i dag stiller krav om god lydkvalitet samtidig med flot 
design. Med Stealth usynlige højttalere får højttalerdesign en hel ny 
betydning. her får du en høj lydkvalitet og kompromiset omkring 
højttalerens udseende er fjernet fuldstændigt. højttalerne 
monteres så de er helt usynlige.

Stealth har et komplet sortiment af usynlige højttalere, der dækker 
alle typer løsninger, - fra et multirumssystem til hele huset, en 
usynlig hjemmebiograf, baggrundsmusik på badeværelset, et større 
stereoanlæg til stuen eller aktivitetsrummet i kælderen. 

til et fladskærms tV er det optimalt at montere Stealth højttalere 
i væggen. tV oplevelsen bliver fuldendt, hvor det er billedet og 
ikke soundbar’en, der er i fokus.

Derudover er Stealth højttalere velegnet til erhvervsløsninger; til 
mødelokaler, kontorer, gallerier osv. 

Musik skal høres og ikke ses

Stealth acoustics lR3g





Vi bygger bro mellem arkitekten og lytteren

en ny generation af usynlige højttalere – Stealth lR-G serien

Stealth introducerer nu den 3. generation af usynlige højttalere, som 
bygger på tidligere udvikling af deres linear Response serie. 

Den nye serie indeholder mange forbedringer. Frontpladen er af 
et nyudviklet materiale, der giver musikken mere dybde og fylde, 
rammerne er formstøbte, delfiltret er yderligere forbedret, samtidig 
med at der anvendes en mellemtone enhed med smallere profil. 

Resultatet af udviklingen er det bedste sortiment af helt usynlige 
højttalere og subwoofere i verden. højttalerne er blevet endnu 
mere holdbare, der giver årelang musikglæde uden bekymring om 
forringelser af lydkvaliteten eller højttalertræthed.

Stealth højttalere er i forvejen kendt for at være robuste, dynamiske 
og kraftfulde. Den nye lR-G serie leverer super lyd til alle formål 
i det moderne hjem. Vi leverer dog ikke kun højttalerne men en 
total forstærker/højttaler løsning, for at skabe den mest optimale og 
usynlige musikoplevelse man kan opnå.

Stealth laver om på spillereglerne for højttalerdesign, og har nu gjort 
det igen for tredje gang! 

Stealth acoustics lR4g



Bygger på erfaring og holdbarhed til hele livet

Stealth acoustics er en division af Dimensional Communications 
fra Seattle, USa, der har leveret professionelle aV installationer 
i over 37 år. herfra har Stealth en baggrund i det professionelle 
installationsmarked. De første usynlige Stealth højttalere så dagens 
lys i 2003 efter 2 års udvikling, og i Danmark er der blevet installeret 
flere tusinde højttalere siden 2006.

I dag er Stealth acoustics markedsleder på dette felt. De tilbyder 
kvalitetsprodukter samt et højt supportniveau, som man kan 
forvente fra den førende producent på markedet.

Kvalitetskontrol og garanti
hver højttaler testes to gange inden den forlader fabrikken – både 
med testapparatet samt ved at lytte til den. højttaleren er udviklet 
både med overdimensionerede tolerancer samt med indbygget 
kredsløb, der beskytter og nulstiller højttaleren ved overbelastning.

alle Stealth højttalere er dækket af en 5-års fabriksgaranti.  
Stealth forstærkere dækkes af en 2-års reklamationsret ifølge  
dansk lovgivning.

Made in USA



Attach Tape Feather Sand Paint

Installationsprocessen er ligeså enkel som at montere en gipsplade. 
højttaleren skrues ind i lægterne/forskallingen, som holder gipspladen, 
eller i en træramme forberedt til højttaleren. De kan både monteres i 
væggen eller i loftet.

Man skal være omhyggelig med at montere højttaleren plant med 
resten af overfladen, så den ikke monteres for dybt eller for langt 
ude. Kanterne samles på samme måde som man samler gipsplader, 
med gaze og spartelmasse. højttaleren må gerne dækkes af filt, 
maling, tapet eller lignende bagefter, så længe materialets samlet 
tykkelse ikke overstiger 1½ mm. 

Så simpel som at montere en gipsplade

Stealth acoustics lR8g

Simpel installation



LR3g 
FULDTONE, 
3-VEJS PANEL

lR3G er en højttaler, der kan sammenlignes med 
et par gode synlige højttalere. Der er tale om 
en 3-vejs højttaler, der består af en 8” woofer 
samt 3 stk. neodymium enheder, hvor 2 enheder 
sammenkobles til mellemtonen. Denne højttaler 
anvendes til stuen eller andre større rum, hvor 
man ønsker en fremragende lydkvalitet samt et 
overskud af effekt. højttaleren er også velegnet til 
surroundsystemet.

LR8g 
FULDTONE,  
2-VEJS PANEL

Dette er den mest alsidige højttaler i sortimentet. 
Den er perfekt til hele boligens musiksystem, 
hjemmebiografen eller som supplement til 
fladskærmen. lR8 er en fuldtone højttaler 
bestående af en 8” woofer samt neodymium 
diskant. Som alle Stealth højttalere har delfiltret 
indbygget beskyttelse mod overdreven effekt.

LR4g 
FULDTONE, 6-ELEMENT,  
2-PANEL SYSTEM

Det nye flagskib i Stealth serien er lR4G, som er 
en 3-vejs højttaler, hvor hver højttaler består af 
to paneler. højttaleren består af en 8” woofer, 
4 stk. sammenkoblede neodymium mellemtone 
enheder samt en diskantenhed. Resultatet er 
en fin detaljeret højttaler med en god bund 
samt masser af dynamik og kraft i mellemtonen. 
højttaleren er velegnet til et 2-kanals stereoanlæg 
eller som fronthøjttalere i en hjemmebiograf.



LR6g 
FULDTONE,  
2-VEJS PANEL

Den mindste højttaler fra Stealth er 
lR6G. Den består af en 6” mellemtone 
samt neodymium diskant. højttaleren er 
super til mindre rum, til baggrundsmusik 
eller som baghøjttalere i et surround-
system. lR6G er også velegnet i 
løsningen, hvor der er begrænset med 
plads.

SLR8g 
FULDTONE, 2-VEJS, 
SINgLE STEREO PANEL

SlR8G er en enestående stereohøjttaler, 
hvor højre og venstre kanal sidder på 
samme plade. Begge kanaler deler den 
8” woofer, men har separat diskant og 
delfilter. højttaleren er velegnet til mindre 
rum (<15m²), hvor man kun ønsker én 
plade i loftet. Der skal et 4-leder kabel til 
denne højttaler.

B30g 
SUBWOOFER 
SYSTEM

B30G er en potent og kraftfuld subwoofer 
velegnet til hjemmebiografen, opholdsstuen 
eller motionsrummet. Systemet består af 4 
stk. 8” woofere på 2 paneler. Både B22G og 
B30G er passive subwoofere, som kræver en 
ekstern forstærker som Stealth 255R.

B22g 
KOMPAKT  
SUBWOOFER

en kompakt subwoofer løsning der er 
beregnet til at supplere lR6G, lR8G 
eller lR3G med lavere frekvensrespons. 
B22G består af to paneler, hver med 
en 8” woofer. Den er velegnet til stuen, 
køkken/alrum eller andre rum, hvor man 
ønsker et bassupplement.



Stealth højttalere har modtaget mange priser, bla. fra følgende: Er blevet anmeldt af:

255R 
MONAURAL  
FORSTÆRKER MED FILTER

Stealth 255R subwoofer forstærker er designet til at kom ple-
mentere B22G og B30G. Forstærkeren leverer 250W i 8 ohm og 
har indbygget variabelt delfilter.

8400 
8-KANALS  
FORSTÆRKER MED DSP

Stealth 8400 er den perfekte effektforstærker, som løfter niveauet 
af de usynlige højttalere. Med indbygget DSP korrektion er 
for stærkeren optimalt tilpasset højttalermodellen. Den er en 
8-kanals forstærker og kan derved trække 4 par Stealth højttalere. 
Forstærkeren leverer 80W i 8 ohm, som kan brokobles til 160W, 
hvis man ønsker mere effekt. 8400 er det optimale valg, hvis man 
vil bruge usynlige højttalere sammen med multizone systemer 
som Russound, Sonos eller B&O.



Usynlige højttalere
LR4g 
Premium Full Range Speaker

LR3g 
3-way Full Range Speaker

LR8g 
2-way Full Range Speaker

LR6g 
2-way Full Range Speaker

SLR8g 
Stereo Speaker

Frequency Response 45hz to 20khz 45hz to 20khz 45hz to 20khz 45hz to 20khz 45hz to 20khz
Power Capacity 200 watts RMS 150 watts RMS 120 watts RMS 100 watts RMS 120 watts RMS per channel
Min. Recommended Power 100 watts 75 watts 60 watts 50 watts 60 watts per channel
Protection 3 independent self-resetting devices 

(low, mid-range and high frequency)
3 independent self-resetting devices 
(low, midrange and high frequency)

2 independent self-resetting devices 
(low and high frequency)

2 independent self-resetting devices 
(low and high frequency)

4 independent self-resetting devices 
(low and high frequency each channel)

Sensitivity (1 meter @ 1 watt) 83 dB 83 dB 83 dB 83 dB 82 dB
high Frequency Driver One 1” neodymium motor One 1” neodymium motor One 1” neodymium motor One 1” neodymium motor two 1” neodymium motors
Midrange Frequency Driver Four 1” neodymium motors two 1” neodymium motors – – –
low Frequency Driver One 1.5” voice coil, one 8” woofer One 1.5” voice coil, one 8” woofer One 1.5” voice coil, one 8” woofer One 1.5” voice coil, one 6” woofer One 1” dual voice coil, one 8” woofer
Magnet One ceramic 20 oz. One ceramic 20 oz. One ceramic 20 oz. One ceramic 15 oz. One ceramic 20 oz..
System Impedance 8Ω nominal 8Ω nominal 8Ω nominal 8Ω nominal 8Ω nominal each channel
Polar Dispersion 170 degrees horizontal & vertical 170 degrees horizontal & vertical 170 degrees horizontal & vertical 170 degrees horizontal & vertical 170 degrees horizontal & vertical
Width 16” (406 mm) 16” (406 mm) 16” (406 mm) 16” (406 mm) 16” (406 mm)
height 34” (864 mm) (combined panel height) 30” (762 mm) 22” (559 mm) 12” (302 mm) 22” (558 mm)
Depth 2-7/16” (62 mm) 2-7/16” (62 mm) 2-7/16” (62 mm) 3” (76 mm) 2-7/16” (62 mm)
Weight 50 lbs. (22.7 kg) - shipped as pair 38 lbs. (17.2 kg) - shipped as pair 29 lbs. (13.2 kg) - shipped as pair 19 lbs. (8.6 kg) - shipped as pair 18 lbs. (8.2 kg) - shipped each
Crossover Passive 3-way @ 500hz and  

3khz (asymmetrical)
Passive 3-way Passive 2-way Passive 2-way Passive 2-way 

Subwoofere
B30g

Subwoofer Speaker
B22g

Subwoofer Speaker

Frequency Response 20hz to 160hz 30hz to 160hz
Power Capacity 120 watts RMS 100 watts RMS
Min. Recommended Power 60 watts 50 watts
Sensitivity (1 meter @ 1 watt) 86 dB 86 dB
low Frequency Driver two 1.5” voice coils, two 8” woofers One 1.5” voice coils, one 8” woofer
Magnet two ceramic 20 oz. One ceramic 20 oz.
System Impedance 16Ω or 4Ω (selectable) 8Ω nominal
Polar Dispersion 170 degrees horizontal & vertical 170 degrees horizontal & vertical
Width 16” (406 mm) 16” (406 mm)
height 30” (762 mm) 22” (558 mm)
Depth 2-7/16” (62 mm) 2-7/16” (62 mm)
Weight 36 lbs. (16.3 kg) - shipped as pair 24 lbs. (10.9 kg) - shipped as pair

Crossover Frequency Requires amplifier with low pass filter

50hz with 18 dB slope recommended

Requires amplifier with low pass filter

50hz with 18 dB slope recommended

Forstærkere
255R

Subwoofer Amplifier
8400
8-Channel Amplifier

Mono Power Output 250 watts @ 8Ω < 0.05 thD

350 watts @ 4Ω < 0.05 thD

80 watts @ 8Ω < 0.05 thD

160 watts @ 4Ω < 0.05 thD (bridged)
total harmonic Distortion < 0.05 @ 1 watt 4Ω / 100hz <0.05 @ 1 watt 4Ω / 100hz
Signal to Noise Ratio 86 dB below rated output 86 dB below rated output
low Pass Filter 50hz - 150hz / 18 dB per octave 

(variable with bypass switch)
Pre-defined eQ curves for Stealth 
acoustics lineaResponse G™ speakers,

high Pass Filter 18hz / 30 dB per octave (fixed) Bass and treble control for each channel
System Impedance 8Ω nominal 

4Ω minimum
8Ω nominal 
4Ω minimum

Current Draw 6.2a @ 350W/4Ω - 115VaC/60hz 12a @ full draw – 115-230 VaC/50-60hz
Width 19” (482 mm) with ears 19” (482 mm) with ears
height 3-1/2” (89 mm) without feet 3-1/2” (89 mm) without feet
Depth 13-5/8” (345 mm) without knobs 13-5/8” (345 mm) without knobs
Shipping Weight 31 lbs. (14.1 kg) 21 lbs. (9.5 kg)
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