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FÖR KÄRLEKEN 
TILL LJUDET.

Bose® Corporation föddes ur en önskan. En önskan om att skapa ljudprodukter 

som återskapar kraften i ett liveframträdande. Väcker känslor genom musiken. 

Möjliggör större inlevelse i filmens värld. Hyllar kärleken till sporten.

Därför har vi lagt 50 år på forskning. Våra innovationer leds av vår kärlek till 

ljudet. Vi vill ge dig en upplevelse utöver det vanliga –  oavsett om du lyssnar på 

din favoritlåt, tittar på en ny TV-serie, hejar på hemmalaget eller utforskar nästa 

nivå i ett TV-spel. Det är därför vi är det mest ansedda namnet i ljudbranschen.

BELÖNA DIN PERSONAL ELLER 
DINA KUNDER MED BOSE®-LJUD.

Motivera dina kunder och de bästa säljarna med bra marknadsföring 

och olika erbjudanden från Bose.® Vårt breda sortiment ger bättre ljud 

till många av livets fina stunder med kvalitetsprodukter som är 

byggda för att hålla. Ljud från Bose®: den bästa belöningen.
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Den bästa mobilhögtalaren med Bluetooth® från Bose. Ansluts enkelt och trådlöst  

till en smarttelefon, surfplatta eller annan Bluetooth®-enhet. Ger musiken djupt  

och klart ljud. Högtalaren är så tunn att den lätt ryms i en väska eller ryggsäck. Ett 

uppladdningsbart litiumjonbatteri ger upp till 14 timmars speltid. Knappsatsen i 

silikon skyddar mot smuts och damm och det omslutande metallgallret ger extra 

skydd. Som tillval finns fodral i olika färger för att matcha just din stil.

Konsumentpris: SEK 3 499 |  Grå 

Mått: 13,2 x 25,6 x 4,8 cm (H x B x D)

SoundLink®

BLUETOOTH® -HÖGTALARE

Fodral 

Konsumentpris: SEK 379 

 Grå  Kolsvart  Marinblå  Olivgrön  Djupröd

Mjuka fodral 

Konsumentpris: SEK 269

 Grå  Kolsvart  Marinblå  Energigrön  Djupröd

Resefodral (tillval) – Konsumentpris: SEK 479 |  Svart

Fylligt ljud med djupare bas än man förväntar sig av en högtalare som ryms 

i handflatan. Anslut den trådlöst till valfri Bluetooth®-enhet och lyssna när du 

vill och var du vill. Laddningsstation ingår.

Konsumentpris: SEK 2 499 |  Pärlemor  Kolsvart

Mått: 5,1 x 18 x 5,8 cm (H x B x D)

NYHET 
SoundLink® Mini 
BLUETOOTH® -HÖGTALARE

Fylligt och naturligt ljud var du än är från en 

högtalare som får plats i väskan eller ryggsäcken. 

Ansluts trådlöst till en smarttelefon, surfplatta eller 

annan Bluetooth®-enhet. Med det uppladdningsbara 

litiumjonbatteriet kan du lyssna på musik i 8 

timmar. Finns nu i fem olika färger för att matcha 

olika stilar.

Konsumentpris: SEK 1 499

 Svart  Vit  Mintgrön  Röd  Blå  

Mått: 13,4 x 12,8 x 5,3 cm (H x B x D)

SoundLink® Colour-resefodral (tillbehör) 

Konsumentpris: SEK 269

SoundLink® Colour 
BLUETOOTH®-HÖGTALARE

SoundLink® Mini  
resefodral (tillval)
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Det finns en hel värld av musik där ute. Och SoundTouch® är det enklaste sättet  

att spela upp den överallt hemma – trådlöst. Från kompakta system och 

utomhushögtalare till hela hemmabiosystem: Börja med en trådlös SoundTouch®-

produkt och lägg till fler efter hand. Spela samma musik överallt eller lyssna på 

olika musik i olika rum. Med den kostnadsfria och kraftfulla appen är det lätt att 

komma åt olika musiktjänster som Spotify® och Deezer, lyssna på webbradio och 

spela favoritlåtarna som du sparat på datorn. Dessutom förvandlar den telefonen 

till en kraftfull fjärrkontroll. Med Bluetooth® inbyggt i alla system kan du lyssna på 

vad du vill via valfri Bluetooth®-enhet. Och för att göra allt ännu enklare kan du 

ställa in sex olika förval som SoundTouch®-systemen i ditt hem kommer ihåg. Ett 

tryck på förvalsknappen är allt som behövs för att musiken ska starta. Äntligen  

ett enkelt trådlöst system för flera rum.

Obs! Vilka musiktjänster som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder.

Vi lanserar SoundTouch® 

Spela musik överallt hemma med fylligt och 

detaljrikt ljud. Streama miljontals låtar trådlöst 

från musiktjänster, webbradiokanaler och 

musikbibliotek. Systemet är så litet att du kan 

placera det i princip var som helst och gör det 

jätteenkelt att streama musik.

Konsumentpris: SEK 2 499 |  Vit  Svart

Mått: 21,2 x 14,1 x 8,7 cm (H x B x D)

NYHET 
SoundTouch® 10
TRÅDLÖST MUSIKSYSTEM

Det bästa kompakta trådlösa musiksystemet från 

Bose. Du får ett djupt och fylligt ljud som fyller även 

hemmets allra största rum. Det här systemet 

ansluts till ditt befintliga Wi-Fi®-nätverk, så det 

behövs ingen komplicerad extrautrustning. 

Trådlös musik. Kraftfullt ljud. På ett enkelt sätt.

Konsumentpris: SEK 6 399 |  Vit  Svart

Mått: 24,6 x 43,5 x 18,1 cm (H x B x D)

NYHET
SoundTouch® 30
TRÅDLÖST MUSIKSYSTEM

NYHET
SoundTouch® 20
TRÅDLÖST MUSIKSYSTEM

Trådlös musik på ett enkelt sätt. Upplev klart  

ljud som fyller hela rummet från ett kompakt 

system som kan placeras nästan var som helst i 

hemmet. Tryck på ett av förvalen på högtalaren, 

fjärrkontrollen eller i appen för att spela din 

favoritmusik. Det är lika enkelt som bilstereon. 

Konsumentpris: SEK 4 299 |  Vit  Svart

Mått: 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (H x B x D)

Ett allt-i-ett-ljudsystem med CD-spelare och  
DAB/AM/FM-radio. Se sidan 18.

Wave® SoundTouch®

-MUSIKSYSTEM

6 7
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SoundDock® 
-HÖGTALARE
Bose® kvalitetsljud för iPod- och iPhone 5-modeller 

med Lightning-kontakt – plus andra ljudenheter via 

AUX-ingången. iPod eller iPhone laddas automatiskt. 

Fjärrkontroll ingår. 

Konsumentpris: SEK 2 699 

 Svart  

Mått: 16,8 x 30,5 x 16,5 cm (H x B x D)

Docka din iPod eller iPhone i SoundDock® XT-högtalaren och spela upp din  

musik med fylligt, klart ljud. Fungerar med och laddar de flesta iPod- och 

iPhone-modellerna med Lightning-kontakt.

Konsumentpris: SEK 1 599 

 Vit/mörkgrå  Vit/gul

Mått: 13,5 x 30,2 x 10,2 cm (H x B x D)

 
SoundDock® XT
-HÖGTALARE

Konstruerade för att ge musiken djup, klarhet och liv. Ny design med en mer slim-

mad profil och nya fräscha färger för att matcha just din stil. Har inbyggd mikrofon/

fjärrkontroll för utvalda smartenheter.

Konsumentpris för iPod- och iPhone-versionen: SEK 1 899  

 Kolsvart  Marinblå 

Konsumentpris för Android/Samsung-versionen: SEK 1 899 

 Kolsvart  Marinblå

Hörlurarna har utformats för ett liv i rörelse. De har de praktiska funktioner som en 

aktiv livsstil kräver och en design som matchar din stil. De ger klart ljud och naturlig 

bas, även om volymen är hög, tack vare tekniken TriPort.® StayHear®-snäckorna håller 

hörlurarna bekvämt på plats i timmar. Hörlurarna har utformats och testats för att 

hålla länge och tåla mycket. De finns i tre storlekar och flera olika färger. Ett skyddande 

fodral medföljer.

Konsumentpris för endast ljud: SEK 1 099 |  Vit  Tranbärsröd  Svart

 
SoundTrue® 
IN-EAR-HÖRLURAR

NYHET
SoundTrue®

AROUND-EAR-HÖRLURAR
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Med de här tåliga in-ear-hörlurarna får du ett djupt och klart ljud till musiken du älskar. 

Den svett- och vädertåliga designen ser till att de klarar alla vardagens påfrestningar. 

StayHear®-snäckorna håller dem bekvämt på plats. Med den inbyggda mikrofonen/

fjärrkontrollen är det enkelt att växla mellan musik och samtal med de flesta Samsung 

-enheter plus utvalda Apple- och Android™-enheter. Ett matchande fodral ingår.

Konsumentpris för iPod- och iPhone-versionen: SEK 1 399 

 Kolsvart   Frost   Energigrön   Neonblå   Kraftigt röd

Konsumentpris för Android/Samsung-versionen: SEK 1 399  

 Kolsvart  

NYHET 
SoundSport®

IN-EAR-HÖRLURAR

Hörlurarna har utformats så att ingenting ska kunna komma emellan dig och musiken. 

De ger dig djupt och fylligt ljud med ett brett frekvensomfång. Hörlurarnas förseglade 

akustiska design gör det lätt att försvinna in i musiken. De patenterade StayHear® 

Ultra tips-snäckorna finns i tre olika storlekar. De är både mjuka och sitter säkert.  

Det är enkelt att växla mellan samtal och musik på utvalda Apple- eller Android-

smartenheter och de flesta Samsung-enheter. Ett skyddande fodral ingår.

Konsumentpris för iPod- och iPhone-versionen: SEK 1 599 

 Frost   Kolsvart

Konsumentpris för Android/Samsung-versionen: SEK 1 599 

 Kolsvart

NYHET 
SoundTrue® Ultra
IN-EAR-HÖRLURAR

10 11
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Du får kristallklart, kraftfullt ljud – och tystnaden som gör att musiken hörs 

bättre. Bose uppgraderar sina branschledande hörlurar med den senaste 

patenterade tekniken Bose® Active EQ och TriPort,® som ger musiken ett djupt 

och klart ljud. Samtidigt övervakar Boses brusreduceringsteknik ljudet 

omkring dig och reducerar det så att du kan fokusera på det som är viktigt. 

Konsumentpris för iPod- och iPhone-versionen: SEK 3 499 |  Svart  Vit

Konsumentpris för Android/Samsung-versionen: SEK 3 499 |  Svart  Vit

 
QuietComfort® 25
ACOUSTIC NOISE CANCELLING®-HÖRLURAR

NY DESIGN
QuietComfort® 20 
ACOUSTIC NOISE CANCELLING®-HÖRLURAR

Stäng ute omvärlden – eller släpp in den. Med QuietComfort® 20 

Acoustic Noise Cancelling®-hörlurarna – de första brusreduce-

rande in-ear-hörlurarna från Bose – är det du som väljer. 

Bättre ljud vart du än går, med brusreducering som låter  

dig koncentrera dig på musiken, eller i Aware-läget. 

Patenterade StayHear®+-snäckor gör att hörlurarna  

sitter bekvämt, och med den inbyggda mikrofonen/ 

fjärrkontrollen växlar du enkelt över till samtalen  

på din iPhone eller de flesta Samsung-enheter.

Konsumentpris för iPod- och iPhone-versionen:  

SEK 3 199 |  Svart  Vit

Konsumentpris för Android/Samsung-versionen: 

SEK 3 199 |  Svart  Vit

FINNS NU TILL  
SAMSUNG/ANDROID™-ENHETER
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De här trådlösa stereohörlurarna från Bose® ger förstklassigt ljud och har 

den senaste Bluetooth® -tekniken, med möjlighet att växla mellan två 

Bluetooth®-enheter. När du har lyssnat klart kan du enkelt vika ihop 

hörlurarna och stoppa ner dem i fodralet. 

Konsumentpris: SEK 2 699 |  Svart  Vit

Samma förstklassiga ljud som SoundLink® on-ear Bluetooth® -hörlurarna, 

men har en around-ear-passform som gör att hörlurarna sitter bekvämt 

i många timmar.

Konsumentpris: SEK 2 999 |  Svart  Vit

SoundLink® on-ear
BLUETOOTH®-HÖRLURAR

NYHET
SoundLink® trådlösa around-ear
-HÖRLURAR

En betydande prestandauppgradering jämfört med  

de flesta vanliga datorhögtalare, med större och mer 

verklighetstroget ljud oavsett volym, tack vare teknik 

från Bose. Det är också enkelt att spela musik från en 

extra ljudkälla. Anslut den bara till AUX-ingången. 

Dessutom finns det ett hörlursuttag på framsidan  

av höger högtalare för privat lyssning. 

Konsumentpris: SEK 1 099 |  Svart
Mått: 19 × 8 × 15 cm (H × B × D)

Vårt vassaste datorhögtalarsystem omsluter  

dig med ett rikt och detaljerat ljud som du normalt 

bara kan förvänta dig av ett ljudsystem med fem 

högtalare. Det ger dig bästa möjliga prestanda och 

mer skrivbordsutrymme.

Konsumentpris: SEK 4 599 |  Grafitgrå 
Mått: 
Varje satellithögtalare: 21,9 x 13,9 x 9,1 cm (H x B x D)
Acoustimass®-modul: 21,8 x 17,3 x 34,8 cm (H x B x D)

Fylligt, naturligt ljud för bärbara och stationära 

datorer  från bara två högtalare. Musik, spel och 

videor känns mer levande, med ett ljud som 

återskapas med exklusiv TrueSpace®-teknik för 

stereosignalbearbetning. Ljudet känns verklig-

hetstroget oavsett om du sitter framför datorn 

eller snackar med kompisarna på andra sidan 

rummet. Och den unika kontrollenheten gör det 

enkelt att justera  volymen och ansluta hörlurar 

eller andra ljudenheter. 

Konsumentpris: SEK 2 999 |  Silver

Mått: 21,9 × 8,9 × 11,9 cm (H × B × D)

Companion® 20
-DATORHÖGTALARE

Companion® 2 
-DATORHÖGTALARE

Companion® 50
-DATORHÖGTALARE

14 15
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Den här kompakta högtalaren förbättrar TV-ljudet i större rum. Subtila detaljer hörs 

tydligare oavsett volym och imponerande baseffekt ökar kraften i dina TV-program. 

Och om du vill ha ännu mer ljudskärpa kan du välja dialogläget som gör det ännu lättare 

att höra allt som sägs. Installationen är enkel och kräver bara en enda anslutning till 

TV:n. En universalfjärrkontroll ingår som styr TV:n och andra anslutna källor. 

Systemet är kompatibelt med Bluetooth,® så du kan till och med streama musik trådlöst 

och lyssna på den genom dina nya, kraftfulla TV-högtalare. 

Konsumentpris Solo 15: SEK 5 299 |  Svart | Mått: 7,6 x 62,8 x 35,6 cm (H x B x D) 

NYHET 
Bose® Solo 15
-LJUDSYSTEM FÖR TV

*		Bose	Solo	15-ljudsystemet	för	TV	är	avsett	för	TV-apparater	med	stativ	som	är	högst	61 cm	(24 tum)	breda	och	31 cm	(12,25 tum)	djupa.	De	flesta	TV-appa-
rater	på	46	tum	(117	cm)	eller	mindre	uppfyller	dessa	villkor,	och	många	TV-apparater	på	50	tum	(127	cm)	passar	också.	Högsta	tillåtna	vikt	för	föremål	som	
placeras	på	Bose	Solo	15	systemet	är	34	kg,	vilket	är	dubbelt	så	mycket	som	en	vanlig	42-tums	(107	cm)	TV	väger.

Upplev bioliknande 5.1-surroundljud från Virtually 

Invisible® serie II-högtalare som kan monteras plant mot 

väggen och en Acoustimass-modul som är lätt att dölja.

Konsumentpris: SEK 9 499 |  Svart

Dimensions Virtually Invisible®-högtalare:

9,55 x 8,32 x 8,49 cm (H x B x D)

Mått på Acoustimass®-modulen:

41,5 x 20,7 x 56,6 cm (H x B x D)

Vårt enklaste hemmabiosystem ger fylligt och impone-

rande hemmabioljud från en kompakt soundbar och djup 

bas från Acoustimass®-modulen som enkelt kan gömmas 

undan. 

Konsumentpris: SEK 6 999 |  Svart

Soundbarhögtalarens mått:

8,5 x 30,5 x 7 cm (H x B x D) 

Mått på Acoustimass®-modulen:  

36,8 x 22,4 x 48,5 cm (H x B x D)

Acoustimass® 6
-HEMMABIOSYSTEM

CineMate® 15
-HEMMABIOSYSTEM

Hör nyanserna i ljudet som de flesta platta TV-apparater inte lyckas återge. Den här 

slimmade, kompakta soundbarhögtalaren förbättrar ljudet på all din TV-underhållning. 

Perfekt för små utrymmen och ryms princip var som helst. Du kan även montera den 

på väggen. Dialogläget gör det lättare att höra allt som sägs utan att du behöver  

justera volymen. Universalfjärrkontroll ingår som styr TV:n och andra anslutna  

källor. Systemet är kompatibelt med Bluetooth,® så du kan till och med streama  

musik trådlöst. 

Konsumentpris Solo 5: SEK 2 999 |  Svart | Mått: 7 x 54,8 x 8,6 cm (H x B x D) 

NYHET  
Bose® Solo 5
-LJUDSYSTEM FÖR TV

16 17
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Fyll rummet med spektakulärt ljud från ett litet system med stort ljud. Inga  

sladdar, inget trassel. Innnehåller även en CD/MP3-spelare och DAB/AM/FM-radio. 

Konsumentpris: SEK 7 399 

 Platinum silver  Espresso black  Arctic white 

Mått: 10,7 x 36,8 x 22,1 cm (H x B x D)

NY DESIGN  
Wave®  
-MUSIKSYSTEM

Spela musik från valfri källa och fyll rummet med prisbelönt ljud. Det här eleganta,  

trådlösa allt-i-ett-systemet ansluts direkt till hemmets Wi-Fi®-nätverk och är 

Bluetooth-aktiverat. Du får tillgång till miljontals låtar från olika musiktjänster på 

internet. Lyssna på spellistor och poddsändningar som lagrats på smartenheter. 

Streama musiken som finns på din dator på ett enkelt sätt. Det finns också en 

CD-spelare och DAB/FM/AM-radio. Och du kan ladda ner en gratisapp som du kan 

 styra allt med via din smarttelefon eller surfplatta.

Konsumentpris: SEK 8 499

 Platinum silver  Espresso black  Arctic white 

Mått: 14,2 × 36,8 × 22,1 cm (H × B × D)

NYHET  
Wave® SoundTouch® 
-MUSIKSYSTEM 

VI VÄRDESÄTTER VÅRA 
KUNDER.
 

Vi på Bose har som mål att bli så bra som möjligt på det vi gör. Därför 

blir du kund på livstid när du köper en Bose®-produkt till dig själv, en 

kund eller anställd. Därför är Bose®-produkter det perfekta alternativet 

för personaltävlingar, lojalitetsprogram, företagspresenter, kampanj-

erbjudanden och sponsringsprogram. 

Förutom personlig service får du och dina anställda unika fördelar 
och specialprogram:

W  Två års ”hämta och returnera-garanti” på alla produkter.

S Kundtjänst på livstid

C  Alternativet att få alla produkter levererade till en central plats  
eller direkt till slutkunden med leveransbekräftelse via e-post. 

e  Kommunikationssupport för kampanjer med professionella  
produktbilder, produkttexter och kampanjmaterial.  
Tillgängligt på begäran.

P  Information om specialpriser och köpvillkor finns tillgänglig  
på begäran. 

Apple,	iPad,	iPhone,	iPod,	iPod	classic,	iPod	nano,	iPod	shuffle,	iPod	touch,	iTunes	och	MacBook	är	varumärken	som	tillhör	Apple	Inc.,	registrerat	i	USA	
och	andra	länder.	“Made	for	iPod/iPhone/iPad”	står	för	att	ett	elektroniskt	tillbehör	har	utformats	för	att	anslutas	specifikt	till	iPod/iPhone/iPad	och	har	
certifierats	av	utvecklaren	för	att	uppfylla	prestandanormerna	för	Apple.	Apple	ansvarar	inte	för	användningen	av	denna	enhet	eller	dess	efterlevnad	av	
säkerhets-	och	regelnormer.	Samsung	är	ett	varumärke	som	tillhör	Samsung	Electronics	Co.,	Ltd.	Android	är	ett	varumärke	som	tillhör	Google	Inc.	Namnet	
och	logotypen	Bluetooth®	är	registrerade	varumärken	som	tillhör	Bluetooth	SIG,	Inc.	All	användning	av	varumärken	av	Bose	Corporation	sker	under	licens.	
Wi-Fi	är	ett	registrerat	märke	som	tillhör	Wi-Fi	Alliance.	Deezer	är	ett	registrerat	varumärke	som	tillhör	Blogmusik	SAS.	Spotify	är	ett	registrerat	varumärke	
som	tillhör	Spotify	AB.	Den	utmärkande	utformningen	av	Wave®-musiksystem	är	också	ett	registrerat	varumärke	som	tillhör	Bose	Corporation	i	USA	och	
andra	länder.	Registrerade	DAB	Digital	Radio	används	med	tillstånd	från	Digital	One	ltd.	Registrerat	kontor:	Bose	Sverige,	Johannefredsgatan	4,	431	53	
Mölndal.	Företaget	är	registrerat	i	Sverige	med	nr	SE516402311001.

Motivera dina kunder och de bästa säljarna med bra mark-
nadsföring och olika erbjudanden från Bose.® Kontakta oss 
redan idag för ett förslag som skräddarsys efter dina behov.
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FAVORITER EFTER BELÖNINGSKATEGORI

T RING +46 708780061 ELLER SKICKA 

E E-POST TILL INCENTIVES_SCAN@BOSE.COM

KONTAKTA OSS REDAN IDAG FÖR EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING.

*Konsumentpris inklusive moms. Information om specialpriser och köpvillkor finns tillgänglig på begäran.
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SoundTrue® in-ear-hörlurar SEK 1 099 9

Companion® 2-datorhögtalare  SEK 1 099  15

SoundSport® in-ear-hörlurar SEK 1 399 11

SoundLink® Colour Bluetooth®-högtalare SEK 1 499 5

U
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0
0 SoundTrue® Ultra in-ear-hörlurar SEK 1 599 10

SoundDock® XT-högtalare SEK 1 599 8

SoundTrue® around-ear-hörlurar SEK 1 899 9

SoundLink® Mini Bluetooth®-högtalare SEK 2 499 5

SoundTouch® 10 trådlöst musiksystem SEK 2 499 7
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SoundDock®-högtalare SEK 2 699 8

SoundLink® on-ear Bluetooth®-hörlurar SEK 2 699 14

Companion® 20-datorhögtalare SEK 2 999 15

Solo 5-ljudsystem för TV SEK 2 999 16

SoundLink® trådlösa around-ear-hörlurar SEK 2 899 14

SoundLink® Bluetooth®-högtalare SEK 3 499 4

QuietComfort® 20 Acoustic Noise Cancelling®-hörlurar SEK 3 199 12

QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling®-hörlurar SEK 3 499 13
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0

SoundTouch® 20 trådlöst musiksystem SEK 4 299 7

Companion® 50-datorhögtalare SEK 4 599 15

Solo 15-ljudsystem för TV SEK 5 299 16

SoundTouch® 30 trådlöst musiksystem SEK 6 399 7

CineMate® 15-högtalarsystem för hemmabio SEK 6 999 17

Wave®-musiksystem SEK 8 499 18

Wave® SoundTouch®-musiksystem SEK 8 499 18

Acoustimass® 6-högtalarsystem för hemmabio SEK 9 499 17


