MAKING HISTORY
Chris, Finlay & Jim, West End

OM LINN

Vi bjuder gärna in besökare till vår
fabrik i Glasgow i Skottland.
Besök Linn och njut av en guidad
tour. Allt som heter Linn är
designat och tillverkat under ett
och samma tak så du kan följa
varje steg då det händer.
E-posta helpline@linn.co.uk och
så hör vi av oss för arrangera ett
besök.

OM LINN
Linn designar och tillverkar de bästa
musiksystemen i världen. Företaget
grundades 1973 och är baserat i
Skottland. Linn tillverkar allt själva
och erbjuder ett komplett utbud av
exceptionella hi-fi-komponenter
för hemanvändning, däribland de
branschledande nätverksmusikspelarna
och den ikoniska skivspelaren Sondek
LP12. Linn blev belönat med Royal
Warrant år 2002 och Queen’s Award
for Enterprise in Innovation år 2012.
Linn spelar även in musik och säljer
högupplösta nedladdningar av
studiomasters.

OM LINN

VARFÖR VI ÄLSKAR MUSIK
Musik är viktigt. Vi lever våra liv i sällskap
av musik. Det är en mycket kraftfull,
personlig kraft.
Att lyssna på musik förändrar hur vi
känner och beter oss. Den fångar
ögonblicken och förstärker våra känslor.

THE SOUND OF SUNDAYS
Matthew, Dalston

När Ivor skapade Sondek LP12 var inte
hans mål att bygga en verksamhet;
utan han ville bara lyssna på bra musik
hemma.
Det är denna passion för musik som
driver oss att skapa världens bästa
musiksystem.

OM LINN

BYGGT FÖR HAND OCH TESTAT AV EN
PERSON, BARA FÖR DIG
Allt med namnet Linn designas
av oss själva. Vi hanterar alla
produktionsprocesser, från att gjuta
lådor i metall, till att skapa avancerade
elektroniska kretsar. Våra högtalare
byggs i verkstaden, våra system sätts
ihop för hand och allt testas individuellt
innan det paketeras och skickas iväg.
Vi driver inte ett vanlig löpande band.
Varje produkt byggs, testas och packas
av en person. De tar sig den tiden som
krävs för att säkerställa att produkten
uppfyller Linns standard. Först då skriver
de under och förbereder för transport.
På det sättet godkänns varje Linn
system. Det är ett tecken på vår
strävan efter högsta kvalitet, hur vi
uppmärksammar detaljer, vår passion
för musik och vår stolthet över vad vi
gör.

BYGGT FÖR ATT HÅLLA
Ju längre du äger en Linn, desto
mer kommer du uppskatta den.
Du kan börja litet och bygga
längs vägen — vi bygger allt i
moduler och vi tror på öppna
system, därför kommer det att
fungera med allt annat som du
använder. Så du kan bygga på
eller uppgradera i din egen takt.
Och ingen stress: Linns produkter
är byggda för att hålla.
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LINN SYSTEMS
Välj mellan ett av våra förkonfigurerade system, eller bygg
dina drömmars hi-fi-system från
grunden. Vi har ett komplett
utbud av hi-fi-komponenter så
att du kan skräddarsy och blanda
samt passa ihop så som du vill
— hitta den perfekta kombinationen för ditt hem.

Linn systems förvandlar ditt sätt att
lyssna på musik, filmer, TV, spel och
radio hemma. Alla system är utrustade
med Linn DS en grupp av nätverksmusikspelare och erbjuder samma utbud
av kraftfulla funktioner, så du behöver
bara bestämma hur bra du vill att det ska
låta och var.
Välj mellan fyra prestandanivåer, från
Kiko till Klimax.
Få reda på mer:
KIKO System
MAJIK System
AKURATE System
KLIMAX System

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA
Få ett bättre ljud från din favoritmusik,
filmer, spel, TV- och radioprogram med
ett nätverksmusiksystem från Linn.
Koppla ihop allt du lyssnar på hemma,
och lyssna på högupplöst ljud i vilket rum
du vill. Låt din digitala musiks verkliga
potential komma fram, och skaffa dig
trådlös kontroll över hela din samling.
Vad skulle du vilja göra?
Spela musik trådlöst
Streama musik & filmer på nätet
Ansluta ditt vardagsrum
Fly din dator
Njuta av musik i alla rum
Lyssna på högupplöst musik

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA

SPELA MUSIK TRÅDLÖST

SA VI NÅGOT OM AIRPLAY?

Ladda ned vår app Songcast och spela
vilken musik du vill på din dator via din
Linn.

Du kan spela dina favoritsånger
med ditt system från Linn genom
att trycka på knappen AirPlay på
iPhone, iPad eller iTunes.

Skicka musik trådlöst från PC eller Mac
med Linns app Songcast och spela upp
den med din Linn. Eller tryck bara på
knappen AirPlay i ditt konto hos iPhone,
iPad eller iTunes.
Förbättra ljudkvaliteten på iTunes,
Spotify, LOVEFiLM, YouTube, BBC
iPlayer, TuneIn radio… faktiskt vilken
internetkälla som helst.

SONGCAST
adda ned vår app Songcast
och dela vilken musik du vill
från en dator i ditt hem. Det
är enkelt. Vad du än kan spela
på en dator kan lyssnas på
genom din Linn, och vad du
än lyssnar på via din Linn kan
delas med ett system i ett
annat rum.

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA

STREAMA MUSIK & FILMER PÅ NÄTET
Få bättre ljud från din favoritmusik
på nätet och filmappar genom Linn
system.
Ladda bara ned Songcast tryck på Play
och njut av Linn-kvalitet. Fungerar bra
med AirPlay också.

Om du vanligtvis lyssnar via
datorn, kan du nu lyssna via
din Linn. Det är flexibiliteten
med digital streaming. Alla
dina favoritappar kan dra
fördel av Linns ljud. Ladda
ned Songcast och sätt på din
Linn — så enkelt är det.

LADDA NED SONGCAST
TRYCK PÅ SPELA PÅ DIN PC
ELLER MAC
LYSSNA GENOM DIN LINN

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA

ANSLUT DITT VARDAGSRUM

Lyssna på spel, filmer, Blu-ray
och TV med hög kvalitet för
första gången

Använd HDMI för att ansluta din digitala
TV, Blu-Ray-spelare eller spelkonsoler.
Anslut din skivspelare eller andra hi-fikomponenter med hjälp av de analoga,
digitala eller optiska ingångarna, och
dela vilken ljudkälla som helst genom ditt
hemnätverk.

Använd HDMI-ingångar för
att ansluta din TV, Bluray- eller DVD-spelare,
PlayStation, Xbox...

Vad som än finns sparat på
din dator eller via internet
kan spelas eller delas genom
nätverket.

Använd digitala eller optiska
ingångar för allt annat som du
vill ska låta bättre, t.ex. analog
radio, skivspelare

Anslut din skivspelare till en
inbyggd phonoförstärkare
eller använd en extern phonoförförstärkare

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA

FLY DIN DATOR
Placera ditt musiksystem där du vill och
kontrollera din musik bekvämt. Bläddra
igenom hela din samling — gå igenom
skivomslag och skapa en spellista för
kvällen. Hoppa mellan radiostationer
och lyssna på den senaste podcasten.
Allt via en kontroll som redan är i din
hand.

Bärbara och stationära
datorer är bra på många
saker, dock inte på att skapa
ett underbart ljud.
Med ett nätverksmusiksystem från Linn kommer
du aldrig att lita på dina
datorhögtalare igen. Låt
experterna sköta jobbet —
lagra i datorn, spela på Linn.

Mixa och blanda din Linnkontroll och låt alla i familjen
vara med och välja en favorit.
Kontroll och frihet — det är
så digital musik alltid skulle ha
varit.
Phones, iPads, laptops och
iPods... till och med den
ödmjuke fjärrkontrollen.

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA

NJUT AV MUSIK I ALLA RUM
Placera ett system från Linn var du än vill
ha ett underbart ljud. Vad du än lyssnar
på med en Linn kan det delas med ett
Linn-system i ett annat rum. Låt varje
rum välja sin egen musik från det delade
biblioteket eller spela samma sång
överallt.

Vad du än ansluter, kan det delas
med ett annat rum.

Låt varje rum välja sin
egen musik från det delade
biblioteket. Du kan ändra
musik från alla rum och med
alla kontroller.

Lyssna på dina favoritskivor i
badrummet eller en streaming
från en livekonsert i sängen.

Ha världens bästa fester. Ibland
vill du bara spela samma sak
överallt. Nu kan du.

VAD ETT LINN SYSTEM KAN GÖRA

LYSSNA PÅ HÖGUPPLÖST MUSIK

Spela det bästa med det bästa.

När du lyssnar på 24-bit studiomastermusik på ett Linn system lyssnar du
på den bästa kvaliteten som finns
tillgänglig. Slipp begränsningarna med
komprimerad musik och väck musiken
till liv i all sin glans.

Med ett Linn system slipper du
begränsningarna med komprimerad musik och väcker musiken
till liv i all sin glans. Ladda ned ett
studiomasteralbum från
LinnRecords.com och hör vad
Linn system kan göra.

Apple Lossless, WAV, FLAC eller
allt däremellan, våra system klarar
allt. Linns nätverksmusikspelare
är byggda från grunden för att få
ut det bästa av vad du än väljer
att spela, men när du prövar 24bits högupplöst innehåll är ljudet,
ja, spektakulärt.

LINN SYSTEMS

KIKO SYSTEM
Kompakt och komplett, Kiko är
allt du behöver för ett härligt ljud.
Det fungerar direkt vid leverans
och är enkelt att använda för alla.
Tillgängligt i sex olika färger från
klassiskt svart till champagneguld, allt du behöver tänka på är att
välja en färg.

Liten låda, stort ljud.
Härligt ljud från ett kompakt
system. Liten men perfekt
utformad, Kiko är fullt aktiv
och har kraften för vilken
musik och rum som helst.

Frigör datorljudets potential och
streamingtjänster med Kiko. Få ut mer
av trådlös musik och koppla ihop alla dina
ljudkällor. Exceptionellt ljud måste inte
vara dyrt och detta kompakta system är
förvånansvärt flexibelt och kraftfullt. Välj
Kiko och skapa ett leende i varje rum.

LINN SYSTEMS

MAJIK SYSTEM
Placera ett Majik system i hjärtat av
ditt hem och allt låter bättre: musik,
filmer, spel, TV, radio.
Med kraften och precisionen för att
hantera allt du spelar, kan du vrida upp
volymen och fylla vilket rum du vill med
härligt ljud. Ett Majik system får andra
hi-fi-system att låta vanligt.

Om du är ute efter ett
musiksystem som erbjuder det
lilla extra, då är Majik den perfekta
lösningen.
Fyll ditt hem med härlig musik
och med hjälp av ett system som
ger dig tillräckligt med kraft och
precision för att producera ett
grymt ljud, oavsett volym.

LINN SYSTEMS

AKURATE SYSTEM
Tänd din musikpassion på nytt, och njut
av ett exceptionellt ljud från högupplöst musik, filmer och internetinnehåll.
Ett Akurate-musiksystem behåller och
förbättrar varje liten musikalisk detalj,
du får ut mer av dina favoritartister.
Utmärkt design och byggd enligt Linns
exakta krav, det här är hi-fi på riktigt.

Byggd med stil och eleganta
linjer döljs ett utomordentligt välbyggt hölje med
exceptionella akustiska
egenskaper och långvarig
kvalitet.

Njut av audiofilflexibilitet
med friheten att förbättra
prestanda och att kunna
utöka ditt system med
Linns hi-fi-utbud, däribland
möjligheten att uppgradera
ett aktivt högtalarsystem
till fullare och mer fördjupat
ljud.

LINN SYSTEMS

KLIMAX SYSTEM

Acceptera inga
kompromisser — välj ett
musiksystem som återger
dina favoritartister och
skivor med högsta möjliga
kvalitet i ditt hem.

Byggt för att hålla. Våra
hantverkare använder endast
det bästa materialet och deras
detaljnoggrannhet är fanatisk —
detta är det sista musiksystemet
som du någonsin kommer att äga

Enkel elegans. En elegant
musikspelare som drivs från
en enda enhet i höggradig
aluminium och som vid sin
sida har ett par mycket
vackra handgjorda högtalare
med integrerad förstärkare.

Detta är Linns bästa ljud. Naturlig
musik utan ansträngning, Klimax
innebär ljud som går längre än det
jämförbara, imponerande utseende
och felfri byggnadsstandard. Så nära
originalutförande som du kan komma
där hemma, detta är inte endast
det sista musiksystemet som du
någonsin kommer att behöva — det
är det sista som du kommer att vilja
ha.

PRÖVA LINN

PRÖVA LINN

EVENTS

Det bästa sättet att pröva Linn är att
besöka en butik och lyssna på musik.
Våra specialiserade återförsäljare hjälper
dig gärna. Vi kan hjälpa till med att boka
en tid för dig för att pröva våra olika
system hos en Linn-specialist i närheten
av dig. Sedan kan du välja systemet som
låter bäst.

Från livemusikframträdanden
till smygtittar på de senaste
systemen, ett Linn-event
ger dig chansen att lyssna på
grymma musiksystem och
träffa människorna bakom
dem.

VISIT LINN
Besök Linn i Skottland och
träffa människorna bakom
produkterna. Vi designar och
gör allt under ett tak. Häng på
en guidad tur i fabriken och se
hur allt händer.

Linn Products Ltd
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
Scotland, UK

Tel: +44 141 307 7777
helpline@linn.co.uk
www.linn.co.uk

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES
SUPPLIERS OF ENTERTAINMENT SYSTEMS

