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BÅTLIV PROVADE FUSIONS 
nya stereoenheter med 
nya Signature Series 

högtalare vid en pressvisning 
på Mallorca i april. Nya Fusion 
Apollo series RA770 och SRX400 
klarar av allt som vi redan har vant 
oss vid med våra mobiltelefoner 
och ljudanläggningar. Bland de 
viktigaste finesserna märks WiFi 
och DSP, som gör det möjligt att 
strömma musik utan komprime-
ring för bästa ljudkvalitén ombord.

Fusion var först ute med full 
kontroll på ljudsystemet genom 
FusionLink i sjökortsplottrar. Med 
de nya modellerna i Apolloserien 
tar de FusionLink till nästa nivå 
genom WiFi eller Ethernetkablar 
där man via sin sjökortsplotter 
kan kontrollera flera stereoenhe-
ter i nätverk ombord. Detta är inte 
möjligt via NMEA 2000, vilket 
tidigare FusionLink använder.

FLAGGSKEPPET ÄR DEN större 
enheten, Fusion Apollo RA770. 
Designen är ny gentemot tidiga-
re, vilket syns tydligast genom att 
enheten är världens första marin-
stereo med touchdisplay i glas. 
Den har även WiFi strömning av 

musik, trådlösa uppdateringar av 
systemet och PartyBus funktioner. 

En av de finesser som Fusion 
är mest stolta över är DSP (Digi-
tal Signal Processing), som för-
bättrar ljudet digitalt. Deras DSP 
är egenutvecklad i stället för att 
köpa ett av marknadens standard 
DSP-chip. Detta ger möjlighet 
att optimera ljudbilden utifrån 
båtens högtalarmodell och kring-
liggande miljö. Olika ljud-
profiler justeras med 
Fusion Link app.

Skärmen i den 
större enheten är 
en 4,3 tums LCD 
färgdisplay med 
touchkontroll, som 
gör det enkelt att 
styra olika val. Hand-
havandet är samlat 
i menyer, där man 
kan svepa mellan 
olika låtar i spel- 
listan eller hitta rätt 
radiokanal.

Bland en lång 
rad finesser i RA770 
märks bland annat 
DAB-radio (med särskild DAB+ 
modul), Bluetooth, WiFi, optisk 

anslutning, AM/FM radio, 
2xAUX samt USB. Enheten har 
även en vattentät och IPX7-klas-
sad front som skydd mot salt. 
Den tål UV-strålning och extre-
ma temperaturer. Dessutom har 
RA770 inbyggd Class D förstär-
kare på 280W (4x70W).

STANDARDEN MED FUSIONLINK för 
stereointegration ombord gör att 

RA770 kan styras direkt från 
NMEA2000 och Ether-

net-kompatibla multi- 
funktionsskärmar, 

med en app via 
mobilen samt från 
Garmins smarta 
klockor.

Lillasyster i 
serien är Fusion 

Apollo SRX400, 
som troligen blir 
den vanligaste på 
marknaden. Den 
har en 2,7 tums 
färgdisplay och 
fasta knappar för 
kontroll av funk-
tionerna. 

SRX400 spelar upp media via 
Bluetooth, WiFi, AM/FM radio 

PROVAR

Laddat för bästa ljudet i båten
Nu ska det gå att få lika bra ljud i båten som i bilen eller hemma i vardagsrummet. Fusion, som  
ägs av Garmin sedan 2014, har presenterat nya ljudsystem för marint bruk. Text: Lars-Åke Redéen

och även den har en inbyggd 
Class D förstärkare på 140W 
(2x70W). SRX400 kan styras av 
FusionLink app i mobilen samt 
med Garmins smarta klockor.

Fusion, som utvecklas och 
tillverkas i Nya Zeeland, har även 
en ny stereo för panelmontering; 
PanelStereo. Den innehåller i 
princip samma huvudfunktioner 
som de båda andra nyheterna 
men kan även monteras direkt på 
till exempel ett skott i båten och 
har även inbyggda högtalare.

DEN SOM HAR en större båt eller 
av annan anledning vill ha flera 
ljudzoner ombord kan antingen 
använda RA770 som har fyra 
inbyggda ljudzoner. Med anslut-
ning till SRX400 via WiFi kan 
man skapa ytterligare en zon där 
separata ljudkällor kan spelas.

Men kan också länka delar av 
eller hela nätverket i Fusion Party-
Bus läge och spela samma musik 
på samtliga högtalare ombord. 
Något som kan bli användbart vid 
sommarens fester ombord.

RA770 kostar 10 795 kr medan 
SRX440 kostar 5 495 kr. Priset för 
PanelStereo är 5 495 kr. ✪

RA770 är flaggskeppet i Fusions Apollo Series. Den har bland annat inbyggd 
WiFi strömning, Bluetooth, digital ljudhantering och touchskärm.

SRX400 är den mindre av de två nya 
enheterna.

I Fusion Apollo Series ingår även 
PanelStereo. Den har samma fines-
ser som RA770 och SRX400.

Fusions nya enheter kan 
styras med en app.

Fusions Signature Series hög-
talare håller hög standard och 
är anpassade för marin miljö. 
De har CURV Cone komposit-
teknik med Silk Dome diskant 
och förseglade komponenter. 
Finns i tre stilar och storlekar. 
Pris för Signature Series 8,8 
tum från 5 875 kr.
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