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Um universo de possibilidades

Orion é a linha da Schneider Electric que convive em  
perfeita harmonia com qualquer ambiente e estilo de vida. 
São mais de 340 itens – de interruptores clássicos a tomadas 
USB e variadores de luminosidade –  com diversas cores e 
acabamentos que oferecem infinitas possibilidades  
de combinações.

A linha Orion sempre proporciona a solução perfeita para você.

Linha Orion



Com o Orion Sound System, utilizando apenas o 
seu celular, através do Bluetooth, você desfruta 
de suas músicas favoritas por meio de caixas de 
som de altíssima qualidade instaladas no ambiente, 
deixando-o muito mais agradável.

O receptor Bluetooth Orion a ser instalado na 
parede pode ser emparelhado com qualquer 
dispositivo eletrônico que possua Bluetooth,  
como celulares, tablets, notebooks etc. É possível 
reproduzir música de qualquer fonte no seu 
dispositivo, por exemplo os aplicativos que  
utilizam a internet, como o Spotify ou Deezer.  
Você também pode conectar dispositivos que não 
tenham Bluetooth usando a opção via cabo P/2.  
O receptor pode ser conectado a dois ou mais 
auto falantes de qualquer modelo e marca, desde 
que a impedância do produto seja respeitada.

Orion Sound System



Existem duas soluções diponíveis, de acordo com sua necessidade e desejo. 
Ambas as opções contemplam o receptor Bluetooth e a fonte de alimentação 
de 15V (conversor 127/220V a 15V). Além disso, você também pode adquirir 
dois alto-falantes e fios.

Opção 1: Kit completo 
Contém o receptor Bluetooth com fonte de alimentação, 2 alto-falantes e a placa 
Orion. Pode ser utilizada qualquer cor e acabamento de placa da linha Orion 
com dois módulos ou com uma placa de 3 módulos para colocar o receptor 
Bluetooth junto com uma tomada ou um interruptor.

Opção 2: Modular 
Contém apenas o receptor Bluetooth com a fonte de alimentação.

Escolha a solução que mais  
se adequa à sua necessidade



Onde usar  
o Orion  

Sound System



Crie uma playlist e toque um som de alta qualidade em qualquer 
ambiente da sua residência apenas com um toque em seu 
aparelho eletrônico. Do reggae na sala de estar para o rock no 
quarto ou até mesmo a MPB na cozinha.

Com o Orion Sound Sistem suas opções são muitas. Você pode 
reproduzir ou transmitir músicas do seu telefone, tablet, laptop ou 
qualquer outro dispositivo habilitado para Bluetooth.

Basta ligar o receptor Bluetooth no módulo da parede para 
transmitir a música desejada nos alto-falantes posicionados no 
ambiente. Assim, você experimentará um som de qualidade e no 
volume desejado. 

Cada receptor tem seu próprio número de identificação - que você 
vai emparelhar com seu dispositivo - para evitar interferências de 
quaisquer outros usuários nas proximidades. Isso significa que 
você vai curtir sua música preferida no ambiente que preferir.

Residências



Dê aos clientes uma experiência personalizada no 
quarto de hotel. 

Um quarto confortável com diferenciais para mais 
comodidade e tecnologia é algo que todo cliente 
espera. Surpreenda-o!

O Orion Sound System é ideal para todos os quartos. 
É pequeno, discreto e combina perfeitamente com 
qualquer design de ambiente.

Os alto-falantes de alta qualidade permitem aos 
hóspedes desfrutarem da sua própria playlist com 
facilidade e personalização.

Hotéis
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O Orion Sound System é uma ótima solução 
para salas de espera de hospitais e clínicas, 
além de apartamentos individuais, deixando 
os ambientes mais aconchegantes.

Visitantes ou pacientes podem acessar 
facilmente suas próprias playlists sem a 
necessidade de se levantarem.

E você ou seus auxiliaries não precisam se 
ausentar dos postos de trabalho para trocar 
as músicas a serem reproduzidas.

Hospitais
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Leve mais tecnologia à sala de reunião e escritório. 
O Orion Sound System pode ser útil durante uma 
apresentação onde existe a necessidade de reproduzir 
um som de alta qualidade. Basta conectar o Bluetooth 
do notebook, celular ou tablet. 

Rápido, fácil e confiável. Tudo o que a sua empresa 
precisa.

Escritórios
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Ensinar é inspirar aprendizes de todas as maneiras. 
As salas de aula não são mais apenas lugares com 
quadros negros e papel. A tecnologia aumenta e 
cada vez mais as salas multimídias se multiplicam 
nas  escolas. Com o uso do audiovisual, por 
exemplo, os alunos acompanham as aulas de 
forma mais interativa. 

O Orion Sound System é ideal para as salas de 
aula. Ele pode ajudar as explicações a serem 
mais didáticas e melhor exemplificadas, com uma 
excelente qualidade de som apenas com o toque 
de um botão.

Escolas e Centros  
Educacionais
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Aproveite sua música favorita facilmente
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