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Smart solutions  
in audio
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Ken je die oude volkswijsheid “de vroege vogel krijgt de 
worm”? Intussen weten we bij ArtSound beter: de tweede 
muis vreet de kaas. Wie niet groot is, moet slim zijn.  
Anders gezegd, onze producten hebben niet de pretentie 
om als allereerste op de markt te komen.  

Noch om de wereld te veranderen. Onze producten 
moeten oplossingen aanbieden! Snel en efficiënt! 

Sta me toe dat ik ervan uitga dat je ArtSound niet 
kent, of in het beste geval enkel een aantal van 
onze producten. In beide gevallen stel ik ons graag 
even voor. ArtSound KAN, maar MOET het niet 
alleen hebben van haar producten, ArtSound WIL 
het hebben van haar onderscheidende aanpak: 
informatie verstrekken, opvolgen, luisteren, opleiden 
indien nodig, ...

ArtSound is Belgisch. Via R&D en 
marktonderzoek ontwikkelen we elk 

product van concept tot gebruiksklaar 
toestel. Daarenboven kan je als gebruiker 

steeds rekenen op bijkomend advies en een 
snelle dienst na verkoop.



ARTSOUND
55

Toegegeven, het klinkt als een reclameslogan, maar we menen het 
wel. Toegegeven, we maakten het ons gemakkelijk. Door goed te 
luisteren naar wat jij, onze gebruiker, van ons verwacht, hebben we 
de voorbije jaren ons aanbod verachtvoudigd. 

Met jouw ideeën dus. Al die producten kunnen we 
samenvatten onder één noemer, één Engelse term: 
SMART.  Vandaar ook onze missie: 
‘Smart Solutions in Audio’. 

Met andere woorden: bij ons vind je 
een luidspreker voor elke situatie, 
in elke smaak of kleur, voor elke 
omgeving of toepassing.  
Bij ArtSound vind je tevens versterkers, 
accessoires, ...  
Eenvoudig, functioneel, kortom SMART. 
ArtSound is een tikkeltje eigenwijs, gezond 
zelfbewust, oprecht en correct, en niet 
onbelangrijk: op jouw maat én betaalbaar.

Bij ons vind je een luidspreker voor 
elke situatie, in elke smaak of kleur, 
voor elke omgeving of toepassing
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Inbouwluidsprekers van ArtSound zijn opvallend 
onopvallend. Hier blijft de architectuur van deze 
hedendaagse villa intact. 

België, Oost-Vlaanderen 2014
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zoals het thuis klinkt, klinkt het nergens ...
Het is een ongeschreven wet die liefhebbers van  hifimateriaal 

graag beamen: luidsprekers moeten in de eerste plaats  onopvallend 
zijn. Ze dienen om muziek ten volle weer te geven, zonder 

vervormingen en    zonder dat de luidspreker zelf op de voorgrond 
treedt. Een luidspreker met een stevige en pittige sound kan je 

soms misleiden: in eerste instantie krijg je een  waw-gevoel.  
Maar na een poosje zijn je oren er op uitgeluisterd en snak je naar 

degelijk en relaxed luisterplezier.

INBOUW

inbouwluidsprekers



De behuizing of luidspre ker kast moet zo solide mogelijk  
zijn om ongewenste trillingen te vermijden.  
Bij opbouwluidsprekers is het kabinet (bvb. een vals 
plafond) doorslaggevend. Bij inbouwluidsprekers is dat 
de basket of metalen ophanging. De structuur van een 
kabinet kies je niet altijd, bij de basket of ophanging van de 
inbouwluidspreker heb je wel de keuze. 
Voor de luidsprekereenheden zijn de diameter en de 
materiaalkeuze bepalend: er bestaan tientallen varianten 
in aluminium, titanium, policarbonaat en aanverwanten. 
Ook de grootte en kracht van de achterliggende magneet 
speelt hier een rol. Aangezien luidsprekereenheden met 
een bepaalde snelheid voorwaarts en achterwaarts moeten 
kunnen bewegen, hebben ze een relatief f lexibele ophanging 
nodig. Het is net de kunst om een niet te stroeve of te losse 
ophanging te voorzien, in harmonie met de woofer.  
De wisselfilter tenslotte moet geluidssignalen kunnen 
splitsen en zonder enige vervorming naar de woofer (midden 
en lage frequenties) en tweeter (hoge frequenties) sturen.

Bij de keuze van een (inbouw)luidspreker 
kun je je het best laten leiden door vier criteria: 
• de soort behuizing
• de luidsprekereenheden of zogenaamde "woofers en tweeters"
• de ophanging van die luidsprekereenheden 
• de wisselfilter 

Hoe kiezen?

Paint your tunes! 
Hoe je 't ook draait of keert, 
inbouwluidsprekers moeten 
vooral je oren strelen zonder 
dat je ogen het merken. Je kiest 
voor een inbouwluidspreker om 
die zo onopvallend mogelijk te 
integreren in het interieur. Enkel 
de voorzijde blijft zichtbaar. 
Je kan die voorzijde (frame en 
grille) gemakkelijk overschilderen, 
zodat ze een worden met de 
muur of het plafond. Daarnaast 
zijn er voor heel wat modellen 
zwarte grilles beschikbaar, zoals 
als optie aangeduid bij de 
luidsprekers.
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Intiimi
Betekent: puurheid,  
pure intimiteit
Oorsprong van het woord: Fins

Puurheid: dat is wat ArtSound 
met deze  gloednieuwe 
high-end luidsprekerreeks wil 
 omhelzen. De line-up van Intiimi 
is  wellicht de meest complete 
ooit afgeleverd. 
De reeks bevat erg compacte 
luidsprekers die warmte uitstra-
len, maar ook grotere 
krachtige versies die imponeren. 
Intiimi, dat is voor elk wat wils. 
Om het op zijn  ArtSounds te 
zeggen: a smart and complete 
solution in audio.

Compromisloze High-End!
Intiimi betekent voor ArtSound en voor jou een 
bewuste  investering. We spendeerden twee jaar aan 
de ontwikkeling van deze luidspreker. Platgetreden 
paden werden vermeden. We realiseerden een droom 
dankzij een niet af latende  drijfveer: de ultieme inbouwluid-
spreker bouwen. Met Intiimi verleggen we  letterlijk grenzen, 
compromisloos. Intiimi laat een nieuw esthetische integratie 
toe, mét akoestisch vermogen op wereldniveau.
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Goddelijk design vanbuiten...
De Intiimi-reeks munt uit in onopvallendheid. 
Met een bijna frameloze grille van 1 
millimeter en een dikte van net geen 
5 millimeter maakt hij komaf met alle 
hedendaagse normen. Perfecte hoeken zonder 
afronding staan garant voor een krachtige, 
strakke uitstraling. De uiterst fijne mazen 
in de grille weten hedendaags design en 
doorlaatbaarheid perfect te combineren.

... en binnenin.
Ook binnenin is perfectie troef bij Intiimi. 
Achter de grille steekt een gebogen frontplaat-
gravure met elegante stijl. Elke  luidspreker uit 
de Intiimi line-up beschikt over een unieke 
toon regelaar. De op maat ontworpen titanium 
driver met een krachtige neodymium magneet 
en een gepatenteerde® ophanging kan naar je 
eigen smaak bijsturen. Bovendien werken we 
de luidsprekers af met vergulde aansluitingen, 
voor een minimale weerstand. 
Een goede filtering van het geluid is  cruciaal, 
ook bij Intiimi. 

Met een grille van 1 mm en een dikte van 5 mm is de intiimi reeks bijzonder  discreet.  
De klankkwaliteit munt dan weer uit door o.a. de gepantenteerde filter.

INBOUW | INTIIMI

Elk model uit deze reeks zuivert het signaal 
van de  versterker via een geavanceerde schei-
dingsfilter en een  correctiefilter. Daardoor 
word je letterlijk rustig van dit auditieve 
hoogstandje. In alle omstandigheden produ-
ceert Intiimi een  harmonieuze klank, met een 
perfecte balans tussen hoge, midden- en lage 
tonen. Als kers op de taart: een basket, uit één 
stuk gegoten met de frontplaat, waardoor een 
optimale stijfheid gegarandeerd wordt. 

Hemelse klank
Voor het allereerst ontwikkelde ArtSound 
compromisloos een unieke klank. Intiimi 
is een exquis palet van hoogwaardige 
 componenten. Samen staan ze borg voor een 
klank kwaliteit van het allerhoogste niveau, 
voor elk muziekgenre. Bach en beats, beebop 
en blues: ze komen tot hun recht dankzij 
deze unieke speaker. De Intiimi-reeks is een 
buitenbeentje,  geven we graag toe.  In een 
onopvallend strak design schuilen de laatste 
technologische ontdekkingen. Ze bieden je 
een stevig timbre, een ongekende warmte en 
gedetailleerde vibratie die je leefruimte moei-
teloos vult. Ontspan in een zee van goddelijke 
klank, dankzij Intiimi.





RO2040

150

175

80

175 150

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De perfecte high-end speaker voor 
architecturale ruimtes, bij je thuis of op 
kantoor.

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte 
van net geen 5 millimeter maakt 
deze luidspreker komaf met 
de hedendaagse normen. De 
titanium driver met neodymium 
magneet en gepatenteerde® 
ophanging kun je naar eigen 
smaak bijsturen. De Intiimi-reeks 
zuivert het signaal van de ver-
sterker via een geavanceerde 
scheidingsfilter en een correctie-
filter. Frontplaat en basket zijn uit 
één stuk gegoten en reduceren 
zo de resonantie. De RO2040 
is erg compact, maar staat zijn 
mannetje in elke high-end keu-
ken of gezellige woonkamer.

 draaibare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 4” neodymium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 84 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 150 mm
afmetingen (Ø x d) 175 x 80 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO1
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RO2060

210

235

100

235 210
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Klank en interieur op hetzelfde niveau: 
de RO2060 zorgt voor een topafwerking.

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte 
van net geen 5 millimeter maakt 
deze luidspreker komaf met de 
hedendaagse normen. 
De titanium driver met neody-
mium magneet en gepaten-
teerde® ophanging kun je naar 
eigen smaak bijsturen. De Intiimi-
reeks zuivert het signaal van 
de versterker via een geavan-
ceerde scheidings filter en een 
correctiefilter. Frontplaat en bas-
ket zijn uit één stuk gegoten en 
reduceren zo de resonantie.
De RO2060 is uiterst geschikt 
om grote(re) ruimtes te voorzien 
van het beste discrete geluid.

 draaibare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6” neodymium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 58 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 210 mm
afmetingen (Ø x d) 235 x 100 mm
gewicht / stuk 1,8 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO3

INBOUW | INTIIMI





SQ2040

140

165

80

165 140

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

SQ2040, een hippe, vierkante speaker 
voor topresultaten en bovenal, onzichtbaar.

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte 
van net geen 5 millimeter maakt 
hij komaf met de hedendaagse 
normen. De titanium driver met 
neodymium magneet en gepa-
tenteerde® ophanging kun je 
naar eigen smaak bijsturen. 
De Intiimi-reeks zuivert het sig-
naal van de versterker via een 
geavanceerde scheidingsfilter en 
een correctiefilter. Frontplaat en 
basket zijn uit één stuk gegoten 
en reduceren zo de resonantie.
De SQ2040 heeft een grote 
aaibaarheidsfactor. Hij is erg 
compact maar in staat tot 
wereldprestaties voor deze afme-
tingen. 

 draaibare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 4” neodymium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 84 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 140 x 140 mm
afmetingen (h x b x d) 165 x 165 x 80 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITSQ1
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SQ2060

210

235

100

235 210
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Een luidspreker onderscheidt zich door 
niet op te vallen. Laat dit nu net het DNA 
van de SQ2060 zijn.

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte 
van net geen 5 millimeter maakt 
hij komaf met de hedendaagse 
normen. De titanium driver met 
neodymium magneet en gepa-
tenteerde® ophanging kun je 
naar eigen smaak  bijsturen. 
De Intiimi-reeks zuivert het sig-
naal van de versterker via een 
geavanceerde scheidingsfilter 
en een correctiefilter. Frontplaat 
en basket zijn uit één stuk 
gegoten en reduceren zo de 
resonantie. Deze SQ2060 is 
strak en bijzonder krachtig. Warm 
en flexibel en inzetbaar in grote 
en kleine ruimtes. Hij is tevens 
geschikt voor home cinemasets 
op hoog niveau.

 draaibare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6” neodymium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 210 x 210 mm
afmetingen (h x b x d) 235 x 235 x 100 mm
gewicht / stuk 1,8 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITSQ3

INBOUW | INTIIMI





RE2040

125

195

150

70

220 195

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Bij jou thuis of op kantoor? De RE2040 
werd ontwikkeld als allrounder, maar 
in elk geval heeft hij één ding gemeen: 
topprestaties.

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg
woofer 4” neodymium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 84 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 195 x 125 mm
afmetingen (h x b x d) 220 x 150 x 70 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE1

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte 
van net geen 5 millimeter maakt 
deze luidspreker komaf met 
de hedendaagse normen. De 
titanium driver met neodymium 
magneet en gepatenteerde® 
ophanging kun je naar eigen 
smaak bijsturen. De Intiimi-reeks 
zuivert het signaal van de ver-
sterker via een geavanceerde 
scheidingsfilter en een correc-
tiefilter. Frontplaat en basket 
zijn uit één stuk gegoten en 
reduceren zo de resonantie. 
De RE2040 bouw je in in een 
plafond, maar ook in een muur. 
Bijna ongemerkt vlak. Je kan 
hem zelfs meeschilderen.

 draaibare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling
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RE2060

180

270

205

85

295 270
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Surround set op het hoogste niveau? 
De RE2060 is de ideale frontspeaker in 
dit geheel.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg
woofer 6” neodymium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 270 x 180 mm
afmetingen (h x b x d) 295 x 205 x 85 mm
gewicht / stuk 1,8 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE3

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte 
van net geen 5 millimeter maakt 
deze luidspreker komaf met 
de hedendaagse normen. De 
titanium driver met neodymium 
magneet en gepatenteerde® 
ophanging kun je naar eigen 
smaak bijsturen. De Intiimi-reeks 
zuivert het signaal van de ver-
sterker via een geavanceerde 
scheidingsfilter en een correc-
tiefilter. Frontplaat en basket 
zijn uit een stuk gegoten en 
reduceren zo de resonantie. 
De RE2060 is een uitstekende 
partner, zowel voor je klassieke 
muziekverzameling, als voor je 
highend surround set.

 draaibare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

INBOUW  | INTIIMI





RE2080

230

335

255

100

360 335

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Ons topmodel: goddelijke klank in  
elk detail.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 3-weg
woofer 8” neodymium
tweeter 1” neodymium titanium dome
mid tones 2” titanium
versterkervermogen 40 - 160 W (aanbevolen)
gevoeligheid 90 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 48 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 335 x 230 mm
afmetingen (h x b x d) 360 x 255 x 100 mm
gewicht / stuk 2,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE4

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte 
van net geen 5 millimeter maakt 
deze luidspreker komaf met de 
hedendaagse normen. Achter 
de grille steekt een gebogen 
frontplaatgravure met een 
elegante stijl en een unieke 
toonregelaar. De titanium driver 
met neodymium magneet en 
 gepatenteerde® ophanging kun 
je naar eigen smaak bijsturen. 
De Intiimi-reeks zuivert het sig-
naal van de versterker via een 
geavanceerde scheidingsfilter en 
een  correctiefilter. Frontplaat en 
basket zijn uit één stuk gegoten 
en reduceren zo de resonantie. 
De RE2080 is werkelijk het neusje 
van de muzikale zalm. Met zijn 
uitgekiend driewegsysteem zorgt 
hij voor vermogen én raffinement. 
niet alleen de tweeter, maar zelfs 
de midrange zitten ingebed in 
een draaibare schelp. 
 draaibare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling
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Gold Series
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Verborgen perfectie
Op zoek naar het betere geluid in een klassiek jasje? 

Dan zijn de inbouwluidsprekers uit de Gold Series jouw geknipte partner. 
Deze serie onderscheidt zich van de rest op basis van de materiaalkeuze van de 

luidsprekereenheden, de kwaliteit van de wisselfilter en de ophanging. 
Een Gold Series luidspreker heeft een titanium  dometweeter die wordt aangestuurd  

door een krachtige neodymium-magneet. De woofer wordt vervaardigd uit  
geanodiseerd aluminium. De naam Gold is overigens bewust gekozen: 

deze luidspreker beschikt over gouden aansluitklemmen die voor een optimale  
geleiding zorgen.  

INBOUW  | GOLD SERIES



 

MDC700

175

215

75

215 175

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Als je van het beste houdt, kies je voor 
de sfeermakers van de Gold Series.

Deze Gold Series luidspreker 
biedt een superieure geluids-
kwaliteit. De uiterst  nauwkeurige 
midrange-wooferunit is  optimaal 
afgelijnd op de haarscherpe en 
draaibare tweeter. De speciale 
filter en de titanium woofer laten 
je genieten van een feilloos 
geluid, waar je maar wil.

 draaibare titanium tweeter
 titanium woofer
 gouden terminals

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” injection anodized titanium
tweeter 0,75” neodymium titanium dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 64 Hz - 20 KHz
afmetingen uitsnit (Ø) 175 mm
afmetingen (Ø x d) 215 x 75 mm
gewicht / stuk 1,4 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
opties KITRO2 - MOKIT RO212
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MDC800

206

240

85

240 206
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De MDC800, krachtig maar vooral 
harmonieus, is uiterst geschikt als 
sfeerschepper.

Deze Gold Series luidspreker 
biedt een superieure geluids-
kwaliteit. De uiterst  nauwkeurige 
midrange-wooferunit is  optimaal 
afgelijnd op de haarscherpe en 
draaibare tweeter. De speciale 
filter en de titanium woofer laten 
je genieten van een feilloos 
geluid, waar je maar wil.

 draaibare titanium tweeter
 titanium woofer
 gouden terminals

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” injection anodized titanium
tweeter 0,75” neodymium titanium dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 91 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 206 mm
afmetingen (Ø x d) 240 x 85 mm
gewicht / stuk 2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
opties KITRO3 - MOKIT RO238
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DC700

148

180

80

180 148

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De DC700 hoeft weinig woorden om te 
overtuigen. Designed to perform.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” injection anodized titanium
tweeter 0,75” neodymium titanium dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 64 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d) 180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk 1,4 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
opties KITSQ1

Deze Gold Series luidspreker 
biedt een superieure geluids-
kwaliteit. De uiterst  nauwkeurige 
midrange-wooferunit is  optimaal 
afgelijnd op de haarscherpe en 
draaibare tweeter. De speciale 
filter en de titanium woofer laten 
je genieten van een feilloos 
geluid, waar je maar wil.

 draaibare titanium tweeter
 titanium woofer
 gouden terminals
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DC800

185

220

85

220 185
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Ook grote ruimtes pakt de DC800 
 moeiteloos in.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” injection anodized titanium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 185 x 185 mm
afmetingen (h x b x d) 220 x 220 x 85 mm
gewicht / stuk 2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
opties KITSQ2

Deze Gold Series luidspreker 
biedt een superieure geluids-
kwaliteit. De uiterst  nauwkeurige 
midrange-wooferunit is  optimaal 
afgelijnd op de haarscherpe en 
draaibare tweeter. De speciale 
filter en de titanium woofer laten 
je genieten van een feilloos 
geluid, waar je maar wil.

 draaibare titanium tweeter
 titanium woofer
 gouden terminals
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DC1000

190

275

220

85

306 275

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De grootste is in deze reeks ook de 
sterkste. Je kan hem kwijt in een 
stevige home surroundset, maar ook in 
grote ruimtes zorgt hij voor muzikale 
topprestaties.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg 
woofer 6.5” injection anodized titanium
tweeter 1” neodymium titanium dome
basreflex ja
versterkervermogen 40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 275 x 190 mm
afmetingen (h x b x d) 306 x 220 x 85 mm
gewicht / stuk 1,7 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar, draaibare tweeter

toonregeling
opties KITRE3 - MOKIT RE220/300

Deze Gold Series luidspreker 
biedt een superieure geluids-
kwaliteit. De uiterst  nauwkeurige 
midrange-wooferunit is  optimaal 
afgelijnd op de haarscherpe en 
draaibare tweeter. De speciale 
filter en de titanium woofer laten 
je genieten van een feilloos 
geluid, waar je maar wil.

 draaibare titanium tweeter
 titanium woofer
 gouden terminals
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DC2050

190

415

225

85

450 415
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Home cinema effecten moet je voelen, 
niet zien. De DC2050 maakt een set 
volledig, hier weggewerkt in de tv-wand.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem 2-weg centerspeaker
woofer 5,25” (x2) injection

anodized titanium
tweeter 1” neodymium titanium dome
versterkervermogen 40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 6 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 190 x 415 mm
afmetingen (h x b x d) 225 x 450 x 85 mm
gewicht / stuk 2,1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar, draaibare tweeter

magnetisch afgeschermd
opties KIT RE225/450

Deze Gold Series luidspreker 
biedt een superieure geluids-
kwaliteit. De uiterst  nauwkeurige 
midrange-wooferunit is  optimaal 
afgelijnd op de haarscherpe en 
draaibare tweeter. De speciale 
filter en de titanium woofer laten 
je genieten van een feilloos 
geluid, waar je maar wil.

 draaibare titanium tweeter
 titanium woofer
 gouden terminals

INBOUW  | GOLD SERIES
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Professionele projecten vinden onderdak bij ArtSound.  

Hiervoor ontwikkelden we tal van 100V-producten. We brachten ze 
samen in de PRO brochure. Bestel deze gratis via info@artsound.be
(Frankrijk : info@sonoprof.fr) of download hem op www.artsound.be. 
Heb je vragen rond je project?  
Aarzel niet en stuur ze door op hetzelfde adres. 
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Happi

27

Waterafstotend én minimalistisch
Happi is Fins voor open, zuurstof. De Happi luidsprekers kan je zowel  binnen 

als buiten gebruiken. Deze designreeks heeft een uiterst dun chassis. Dankzij de 
ingebouwde magneten trekt de grille de strakke vormgeving door. Alle luidsprekers 

zijn voldoende krachtig om akoestisch beladen ruimtes, zoals keuken, badkamer, 
overdekt terras te vullen met je muzikale voorkeur. ArtSound bouwde deze  

Happi reeks met een speciale woofer en draaibare tweeter, aangestuurd door een 
speciale filter. Hierdoor klinken ze zuiverder dan de meeste andere modellen,  

zonder dat ze hun warmte verliezen.
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HPRO525

180

180

200

70

200

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Happi is Fins voor openheid, 
zuurstof. Deze HPRO525 vormt 
je ideale partner. Hij creëert 
de ideale sfeer om stoom af 
te laten. Letterlijk en figuurlijk. 
Dankzij de aluminium woofer en 
draaibare tweeter draagt hij elk 
detail bijzonder ver.

	aluminium woofer voor een 
hoger geluidsrendement
	aluminium grille mét 
magneetsysteem voor 
waterbestendigheid
	draaibare tweeter

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit 180 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1,10 kg
behuizing ABS
kleur wit 
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITRO2 / zwarte grille (GRILL RO525 B)

Letterlijk en figuurlijk stoom in je 
badkamer? De HPRO525 weet er raad 
mee!

zwarte grille (optie)
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HPRO650

205

230

85

230 205
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Happi is Fins voor openheid, 
zuurstof. Het typeert de volle-
dige reeks, want Happi vertaalt 
het ultieme comfort in een geni-
aal design. Dankzij ingenieuze 
ingrepen gaat deze frameloze 
speaker met ultra strakke grille 
moeiteloos op in je keuken, 
woon kamer, terras of badkamer.  
De HPRO650 beschikt over 
een 6,5” driver met separate 
 draaibare tweeter waardoor  
hij elke vibratie ver draagt.  
Of je nu buiten, dan wel binnen 
wil genieten.

	aluminium woofer voor een 
hoger geluidsrendement
	aluminium grille mét 
magneetsysteem voor 
waterbestendigheid
	draaibare tweeter

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit 205 mm
afmetingen (Ø x d) 230 x 85 mm
gewicht / stuk 1,25 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITRO3

De HPRO650 kan overal zijn mannetje 
staan. Ook op het terras. Ruimtevullend 
in open lucht.
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HPSQ525

148

170

75

170 148

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” alu minium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afm. (h x b x d) 170 x 170 x 75 mm
gewicht / stuk 1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITSQ1 / zwarte grille (GRILL SQ525 B)

Happi is Fins voor openheid, 
zuurstof. Het typeert de volle-
dige reeks, want Happi vertaalt 
het ultieme comfort in een geni-
aal design. Dankzij ingenieuze 
ingrepen gaat deze frameloze 
speaker met ultra strakke grille 
moeiteloos op in je keuken, 
woonkamer, terras of badkamer. 
De HPSQ525 is erg compact, 
wat hem tot ideale partner 
maakt voor een ruimte van pak-
weg 30 - 40 m2.

	aluminium woofer voor een 
hoger geluidsrendement
	aluminium grille mét 
magneetsysteem voor 
waterbestendigheid
	draaibare tweeter

Je wil van je keuken een design 
hoogstandje maken? Dan is de HPSQ525 
de ideale ‘finishing touch’: compact en 
beheerst.

zwarte grille (optie)
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HPRE650

160

245

190

70

280 245
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 245 x 160 mm
afm. (h x b x d) 280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk 1,5 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITRE2 / zwarte grill (GRILL RE650 B)

Happi is Fins voor openheid, 
zuurstof. Het typeert de volle-
dige reeks, want Happi vertaalt 
het ultieme comfort in een 
geniaal design. De HPRE650 
leent zich gemakkellijk om elke 
ruimte te vullen. De 6,5” driver 
met separate draaibare tweeter 
tovert elke noot om tot een oor-
strelend detail. Of je nu buiten, 
dan wel binnen wil genieten.

	aluminium woofer voor een 
hoger geluidsrendement
	aluminium grille mét 
magneetsysteem voor 
waterbestendigheid
	draaibare tweeter

De HPRE650 geeft je home cinema de 
dynamiek die je wil. Vibrerende beleving 
gegarandeerd!

zwarte grille (optie)

INBOUW  |  HAPPI



Wist je dat we jouw project gratis kunnen begeleiden?
Daarom stelden we een handige vragenlijst samen die je helpt bij je keuze. 

Gebruik de online gids om de belangrijkste criteria te doorlopen. 
Of stuur je project en vragen door naar project@artsound.be  
(Frankrijk: info@sonoprof.fr) Je krijgt gratis advies. 
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X-tended
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Waterbestendige kwaliteit
Kenners noemen de X-tended wel eens het buitenbeentje van onze 

inbouwluidsprekers: je hoort hem, je ziet hem amper en hij is 
waterbestendig. ArtSound voorzag dit model van een speciale woofer, 
draaibare tweeters en een speciale filter. Deze ingrepen maken dat de 

X-tended reeks zuiverder klinkt dan de meeste andere modellen, zonder 
dat de luidsprekers hun warmte verliezen. Doordat de X-tended reeks 

waterbestendig is, kun je de luidspreker(s) probleemloos integreren in een 
koele  ruimte of badkamer, met een elegante afwerking.

INBOUW  |  X-TENDED



RO525.2

175

175

215

70

215

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

RO525.2 in zijn habitat: de badkamer.

Met de X-tended reeks haal je 
de toekomst vandaag al bin-
nen. Een sterk staaltje nieuwe
technologie: aluminium  woofers, 
draaibare tweeters, een uitge-
breide klankfilter. Ze zijn ideaal 
voor gebruik in keukens en 
badkamers. Je geniet er van 
diepe bassen en een heldere 
weergave.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 65 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit 175 mm
afmetingen (Ø x d) 215 x 70 mm
gewicht / stuk 1,25 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITRO2 - MOKIT RO212
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RO650.2

195

225

80

225 195
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Onder een luifel gebruik je de X-tended 
zelfs buiten. Hier zorgen ze voor sfeer op 
een groot terras.

Met de X-tended reeks haal je 
de toekomst vandaag al bin-
nen. Een sterk staaltje nieuwe
technologie: aluminium  woofers, 
draaibare tweeters, een uitge-
breide klankfilter. Ze zijn ideaal 
voor gebruik in keukens en 
badkamers. Je geniet er van 
diepe bassen en een heldere 
weergave.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit 195 mm
afmetingen (Ø x d) 225 x 80 mm
gewicht / stuk 1,45 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITRO3 - MOKIT RO238
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SQ525.2

148

180

75

180 148

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De SQ525.2, hier in een strakke 
badkamer, is krachtig en waterbestendig. 

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 65 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d)180 x 180 x 75 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITSQ1

Met de X-tended reeks haal je 
de toekomst vandaag al bin-
nen. Een sterk staaltje nieuwe
technologie: aluminium  woofers, 
draaibare tweeters, een uitge-
breide klankfilter. Ze zijn ideaal 
voor gebruik in keukens en 
badkamers. Je geniet er van 
diepe bassen en een heldere 
weergave.
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RE650.2

155

245

190

75

280 245
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De RE650.2 is de meest krachtige 
X-tended luidspreker. Hij is inzetbaar 
in grotere ruimtes, zoals hier in een 
kledingzaak.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” swivel neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 245 x 155 mm
afmetingen (h x b x d) 280 x 190 x 75 mm
gewicht / stuk 1,7 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar

draaibare tweeter
spatwaterbestendig

opties KITRE2

Met de X-tended reeks haal je 
de toekomst vandaag al bin-
nen. Een sterk staaltje nieuwe
technologie: aluminium  woofers, 
draaibare tweeters, een uitge-
breide klankfilter. Ze zijn ideaal 
voor gebruik in keukens en 
badkamers. Je geniet er van 
diepe bassen en een heldere 
weergave.

INBOUW  |  X-TENDED
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Professionele projecten vinden onderdak bij ArtSound.  

Hiervoor ontwikkelden we tal van 100V-producten.  
We brachten ze samen in de PRO brochure. Bestel deze gratis via  
project@artsound.be (Frankrijk: info@sonoprof.fr) of download hem 
op www.artsound.be. Heb je vragen rond je project? 
Aarzel niet en stuur ze door op hetzelfde adres. 
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Waterproof
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Alles ineen
In ruimtes zoals een zwembad of buiten is de luchtvochtigheid  

vaak extreem, of zijn temperatuurschommelingen groot.  
Daarvoor hebben we de waterproof inbouwluidsprekers in ons gamma zitten.  

Deze speakers zijn ontwikkeld op maat van vochtige ruimtes en vooral  
openluchtomgevingen. Elk onderdeel is vochtbestendig en wordt niet beïnvloed  

door hoge of lage temperaturen. Waterproof luidsprekers hebben een groter 
 spreidingsdifferentieel, waardoor de muziek  verder draagt en geschikt is voor luistergebruik.  

In deze reeks  hebben we twee ronde inbouwluidsprekers en één  
vierkante variant beschikbaar. 

INBOUW | WATERPROOF

 Voor gebruik binnen raden we doorgaans luidsprekers uit de Happi / X-tended reeks aan. 



MDC6

130

155

50

155 130

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS
De MDC6 is 100% waterproof.  
Geschikt voor extreme toepassingen, 
binnen en buiten.

Deze waterproof modellen zijn 
achteraan hermetisch afge-
sloten. Bovendien zijn  woofer 
en tweeter vervaardigd uit 
 waterafstotend materiaal.  
Te gebruiken in ‘vochtige ruimtes’ 
zoals sauna’s, stoombaden, 
tuinen, magazijnen, stallen of in 
industriële ruimtes.

bereik <40 m2

klankkwaliteit allround
systeem voice coil
woofer 5” polypropyleen cone
tweeter dual cone
versterkervermogen 10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 102 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 130 mm
afmetingen (Ø x d) 155 x 50 mm
gewicht / stuk 0,5 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra vochtbestendig

KLEUREN wit / zwart
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MDC64

133

180

83

180 133
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS
De MDC64 vind je terug in menig 
 zwembad, maar ook in industriële 
 toepassingen staat hij zijn mannetje.

Deze waterproof modellen zijn 
achteraan hermetisch afge-
sloten. Bovendien zijn  woofer 
en tweeter vervaardigd uit 
 waterafstotend materiaal. Te 
gebruiken in ‘vochtige ruimtes’ 
zoals sauna’s, stoombaden, 
tuinen, magazijnen, stallen of in 
industriële ruimtes.

bereik <50 m2

klankkwaliteit allround
systeem voice coil
woofer 6,5” polypropyleen carbon cone
tweeter dual cone
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 95 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 133 mm
afmetingen (Ø x d) 180 x 83 mm
gewicht / stuk 1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra vochtbestendig
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DC84

146

195

75

195 146

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENSZelfs binnen zoekt de DC84 de  
extremen op. 

Dit is de allereerste vierkante 
uitvoering in dit genre! Daarmee 
beantwoordt de DC84 niet 
alleen aan strikte kwaliteits-
normen, maar past hij ook 
naadloos in in verschillende 
toepassingen zoals zwembaden, 
terrassen, sauna, jaccuzzi, ... 

bereik <50 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg
woofer 6,5” polypropyleen carbon cone
tweeter 0,5” dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 63 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (h x b) 146 x 146 mm
afmetingen (h x b x d) 195 x 195 x 75 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra vochtbestendig
opties KITRO1
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Flat
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Het frame van de Flat-serie is 1 millimeter breed en 4 millimeter dun en voelt 
aan als zijde wanneer je erover wrijft. Deze luidspreker trakteert je op een 

opmerkelijk warme klank. Sobere  essentie dus, maar tegelijk een kwalitatieve 
topper. Je installeert de Flat in een  handomdraai: hij klikt  zichzelf vast met 

de regelschroeven, de grille bevestig je magnetisch. Verkrijgbaar in een ronde, 
rechthoekige en vierkante uitvoering.

Deze luidspreker hoor je. Maar je ziet hem nauwelijks.

INBOUW | FLAT



FL101

148

170

70

170 148

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De FL101 is een topper. Geen ruimte laat  
hij onberoerd: de gang, wachtzaal,  
keuken, ... je schildert hem zelfs mee in 
je favoriete kleur.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d) 170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITSQ1

zwarte grille (GRILL SQ525 B)

zwarte grille (optie)
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De FL301 is niet alleen discreet, hij is 
ook veelzijdig. Hier verwerkt in een 
bureau.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 1” polycarbonaat
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 245 x 160 mm
afmetingen (h x b x d) 280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk 2,125 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE2

zwarte grille (GRILL RE650 B)

zwarte grille (optie)
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FL401

160

180

70

180 160

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Klein maar dapper, zo typeer je de 
FL401. Zelfs in ruimtes met behoorlijk 
wat beweging zorgt hij voor de gepaste 
sfeer.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <40 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 4” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat 
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 90 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 160 mm
afmetingen (Ø x d) 180 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO1
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Een van de meest populaire 
speakers, dankzij de kracht van de 
klank en de bescheidenheid van de 
inbouwafmetingen.

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 180 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO2 - MOKIT RO212

zwarte grille (GRILL RO525 B)

zwarte grille (optie)
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FL550

180

200

70

200 180

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Slechts ruimte voor één aansluitpunt, 
maar toch een stereo-effect?  
-De FL550 geeft je de oplossing.

Deze stereo inbouwluidspreker 
is platter en onzichtbaarder 
dan al zijn voorgangers. Het 
frame werd herleid tot 1 mil-
limeter, de dikte van het frame 
werd meer dan gehalveerd. De 
luidsprekergrille is ook opvallend 
gefinetuned en voelt bijna als 
zijde aan wanneer je erover 
wrijft. Het frame klikt zichzelf vast 
met regelschroeven, de grille 
bevestig je er  magnetisch aan. 
Bovendien produceert hij in zijn 
 eentje een volwaardig stereo-
effect dankzij zijn  dubbele twee-
ter en dubbele aansluitpunten.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25 polypropyleen carbon
tweeter 2 x 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 95 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 180 mm
afmetingen (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1,1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO2 - MOKIT RO212

GRILL RO525 B

zwarte grille (optie)
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Ongemerkt een feestje bouwen?  
De FL620 laat je de vibraties voelen!

Deze inbouwluidspreker is platter 
en onzichtbaarder dan al zijn 
voorgangers. Het frame werd 
herleid tot 1 millimeter, maar 
blijft goed scoren in trillingsab-
sorptie. De grille van de luid-
spreker is ook opvallend gefi-
netuned en voelt bijna als zijde 
aan. De klank is correct, warm en 
draagt ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 90 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 205 mm
afmetingen (Ø x d) 230 x 75 mm
gewicht / stuk 1,20 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO3 - MOKIT RO238
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Op zoek naar kwalitatieve bekabeling? 
Binnen het Oehlbach-assortiment worden tal van oplossingen aangereikt.  
Meer info via info@artsound.be
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Degelijke eenvoud
De naam zegt het zelf: een basismodel. De Basic is een rechttoe rechtaan 

inbouwluidspreker, op maat van wie degelijkheid en kwaliteit zoekt 
voor een aanvaardbare prijs. Dit model kreeg geen overbodige extra’s 
of  exotische snufjes mee. Hij is sober van lijn en heeft een krachtige 
speaker aan boord.  Dankzij het tweeweg systeem biedt de Basic een 
gegarandeerde geluidskwaliteit. Alle modellen uit deze reeks zijn 

overschilderbaar of overspuitbaar. 
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MD30

80

105

44

105 80

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Deze MD30 heeft niet veel ruimte 
nodig om te voorzien in een warm 
achtergrondgeluid.

De MD30 is nauwelijks groter 
dan een  verlichtingsspot, maar  
bezit een zeer warme klankge-
nerator. Daardoor is hij uiterst 
geschikt voor toepassingen in 
 nieuwbouw of renovatie waar 
design en architectuur centraal 
staan.

bereik <30 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem voice coil
woofer 3” polypropyleen
tweeter -
versterkervermogen 10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid 91 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 15 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 80 mm
afmetingen (Ø x d) 105 x 44 mm
gewicht / stuk 0,375 kg
behuizing metaal
kleur wit / grijs
opties KIT RO105

KLEUREN wit / grijs

52
ArtSound | Dé gids



MD50

105

135

50

135 105

53

AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS De MD50 is iets groter waardoor hij het 
geluid verder draagt dan zijn kleinere 
broer, de MD30.

De MD50 is iets groter dan een 
verlichtingsspot, maar bezit een 
zeer warme klankgenerator.
Daardoor is hij uiterst geschikt 
voor toepassingen in kleinere 
ruimtes in nieuwbouw of reno-
vatieprojecten, waar design en 
architectuur centraal staan.

bereik <40 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem voice coil
woofer 4” polypropyleen
tweeter -
versterkervermogen 10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid 90 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 105 mm
afmetingen (Ø x d) 135 x 50 mm
gewicht / stuk 0,46 kg
behuizing metaal
kleur wit / grijs
opties KIT RO135

KLEUREN wit / grijs
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MDC401

135

165

70

165 135

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De MDC401 combineert een erg beperkte 
diameter met een strakke weergave van 
je favoriete deuntje.

De MDC401 behoort tot de 
Basic-reeks, die zich onderscheidt 
door een uitstekende prijskwa-
liteitverhouding. Een rechttoe 
rechtaan inbouwluidspreker.

bereik <40 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 4” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat 
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 90 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 135 mm
afmetingen (Ø x d) 165 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO1
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De MDC501 is veel gezien: in shops, 
restaurants, ketens, maar ook in 
ontelbare particuliere woningen.

De MDC501 is één van de 
meest gegeerde luidsprekers. 
Zijn geheim? Een warm, stevig 
geluid tegen een scherpe 
prijs. Noem hem gerust onze 
 allrounder.

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 175 mm
afmetingen (Ø x d) 212 x 70 mm
gewicht / stuk 0,92 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO2 - MOKIT RO212
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MDC620

205

240

70

240 205

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De MDC620 staat stevig zijn mannetje, 
ook in grote ruimtes of drukbezochte 
plaatsen.

De MDC620 heeft een driver 
van 6,5”. Daardoor is hij een 
krachtige speler voor middel-
grote ruimtes. Zonder franjes, 
met een uitstekende prijskwali-
teitverhouding.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 90 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 205 mm
afmetingen (Ø x d) 240 x 70 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO3 - MOKIT RO238
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Geen plaats voor twee luidsprekers?  
De MDC650 bezorgt je in zijn eentje  
een volledig stereo-effect.

Deze ronde inbouwluidspreker 
produceert in zijn eentje een 
volwaardig stereo-effect. Hij 
werd speciaal ontworpen voor 
kleine ruimtes (wachtzaal, toilet, 
kleine hal, ...). Deze topper dankt 
zijn kwaliteiten aan een geïn-
jecteerde woofer, een sturende 
filter, 4 aansluitpunten en een 
dubbele(!) tweeter.

bereik <50 m2

klankkwaliteit allround
systeem stereospeaker
woofer 6,5” injection cone rubber
tweeter 0,5 x 2” neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø) 195 mm
afmetingen (Ø x d) 230 x 85 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRO3
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DC101

148

180

70

180 148

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De DC101 is strak maar flexibel. Je 
plaatst hem in een handomdraai erg 
gebruiksvriendelijk in vele ruimtes.

Verkies je strak? Dan is de 
DC101 jouw partner. Geen fran-
jes, maar een trouwe soldaat 
die kan omgaan met levendige 
techno en rustgevend klassiek. 
Scherp in prijs en prestaties.

bereik <50 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d) 180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk 0,950 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITSQ1
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

De geringe breedte van de DC201 
bepaalt net zijn veelzijdigheid. 

Deze DC201 is familie van de 
MDC401, maar houdt het strak-
ker. Hij is uiterst geschikt om 
bijvoorbeeld in te bouwen in de 
ruimte tussen een keukenkast en 
het plafond. 

bereik <40 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem 2-weg
woofer 4” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 84 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 80 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 195 x 120 mm
afmetingen (h x b x d) 220 x 145 x 65 mm
gewicht / stuk 0,80 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE1
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DC301

155

245

190

70

280 245

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

De DC301 is een stevige rakker, maar 
hij blijft discreet. Zeker wanneer je hem 
meeschildert met je interieur. 

Uitzonderlijke warmte tegen  
een scherpe prijs in een strak 
maatpak. Dat is de DC301. 
Een stevige woofer vult zonder 
inspanning elke ruimte bij je 
thuis. 

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 1” polycarbonaat
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b) 245 x 155 mm
afmetingen (h x b x d) 190 x 280 x 70 mm
gewicht / stuk 1,3 kg
behuizing ABS
kleur wit
extra overschilderbaar
opties KITRE2
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Bijna alle modellen kunnen ingebouwd worden dankzij de ArtSound 
inbouwkits. Oplossingsgericht zijn is hierbij de uitvalsbasis.

Grosso modo spreken we van reeksen. Deze bestaan uit verschillende 
versies: rond, vierkant, rechthoekig, ... Vooreerst heb je de PVC versies die 
de (ronde) luidsprekers afschermen tegen vocht, stof, ... Daarnaast bestaan 

kits, opgebouwd uit waterafstotende MDF.  Heel handig te plaatsen en 
akoestisch dempend. De MOKIT staat voor montagekit. Hiermee fixeer je de 
luidsprekers in de muur. Tot slot is er de CKIT die je toelaat een akoestische 

ruimte te creëren in gewelven of betonconstructies.

inbouwoplossingen

INBOUW | INBOUWOPLOSSINGEN



KIT RO105 KIT RO135 KIT RO212 KIT RO238
materiaal metaal, brandvrij metaal, brandvrij akoestisch PVC akoestisch PVC 

(incl. schroeven) (incl. schroeven)
afm. (h x b x d) 85 x 80 x 80 mm 85 x 100 x 80 mm Ø 175 x 105 mm Ø 205 x 130 mm
geschikt voor MD30 MD50 MDC700 / RO525.2 / MDC800 / MDC620

FL501 / MDC501

MOKIT RO212 MOKIT RO238 MOKIT RE220/300
materiaal PVC PVC PVC en metaal
afm. (h x b x d) Ø 215 mm 245 mm 370 x 275 x 85 mm
geschikt voor MDC700 / RO525.2 / MDC800 / RO650.2 / DC1000

FL501 / MDC501 FL620 / MDC620

De ‘slimme’ oplossing voor akoestisch 
onvriendelijke omgevingen. 
Deze kit genereert een mooie klank 
in iedere betonconstructie. Te plaatsen 
voor het beton gegoten wordt.

CKIT
materiaal ABS + mineraalvezelplaat
afmetingen (Ø) 300 x 111 mm
geschikt voor universeel - tot Ø x d : 200 x 100 mm

STOFKIT

STORTBETONKIT

MONTAGEKIT
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KIT RE220/300 KIT RE225/450
materiaal MDF (incl. schroeven) MDF (incl schroeven)
afm. (h x b x d) 295 x 210 x 100 mm 435 x 205 x 100 mm
geschikt voor DC1000 DC2050 

KITRE1 KITRE2 KITRE3 KITRE4
materiaal vochtwerende MDF vochtwerende MDF vochtwerende MDF vochtwerende MDF 
binnenafm. (h x b) 195 x 125 mm 245  x 160 mm 275 x 190 mm 335 x 230 mm
afm. (h x b x d) 265 x 195 x 98 mm 315 x 230 x 98 mm 345 x 260 x 110 mm 405 x 300 x 120 mm
geschikt voor RE2040 / DC201 HPRE650 / RE650.2  / RE2060 / DC1000 RE2080

FL301 / DC301

KITRO1 KITRO2 KITRO3
materiaal vochtwerende MDF vochtwerende MDF vochtwerende MDF
binnenafm. (Ø) 160 mm 180 mm 210 mm
afmetingen (h x b x d) 230 x 230 x 98 mm 250 x 250 x 98 mm 280 x 280 x 120 mm
geschikt voor RO2040 / FL401 MDC700 / HPRO525 / RO525.2 RO2060 / MDC800 / HPRO650

FL550 / FL501 / MDC501 RO650.2 / FL620 / MDC620
MDC650

KITSQ1 KITSQ2 KITSQ3
materiaal vochtwerende MDF vochtwerende MDF vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b) 148 x 148 mm 185 x 185 mm 210 x 210 mm
afm. (h x b x d) 220 x 220 x 98 mm 255 x 255 x 98 mm 280 x 280 x 120 mm
geschikt voor SQ2040 / DC700 / HPSQ525 DC800 SQ2060

SQ525.2 / FL101 / DC101

AKOESTISCHE
KIT
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Luidsprekers scheppen een sfeer. Klassiek of strak. 
Luidsprekers van ArtSound gaan verder, ze zorgen 
altijd voor warmte in je woonkamer.  
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opbouw luidsprekers
Je hoeft niet imposant te zijn om overtuigend te klinken. 

Daarom specialiseerden we ons in de ontwikkeling van compacte 
luidsprekers. Geen bombastische grootheden, wel krachtige 

verfijning. We tekenden opvallend design voor hippe interieurs,  
maar evenzeer tijdloze pareltjes die in elke omgeving discreet hun 

mannetje - of vrouwtje - staan. 

OPBOUW 



Dat geldt ook bij onze opbouwluidsprekers.  
We hebben er onze expertise en liefde voor muziek in 
verwerkt, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. 
Ongeacht waar je je geluidsbron integreert of installeert:  
de geluidskwaliteit  primeert.  
Ons assortiment opbouwluidsprekers bevat : 
• Genius
• Sonar
• Universals
• Outsiders
• Subs

Vijf types, vijf karakterreeksen, met één gemeenschappelijke 
troef: geluidskwaliteit aan een betaalbare prijs. 
That’s a real smart solution in audio.

ArtSound gaat voor 
smart solutions in audio. 

Smart solutions is geen loze slogan. Het doelt op 
ontwikkelingen waar gebruiksgemak en klank-

kwaliteit voorop staan. Smart refereert ook naar de 
prijs: je betaalt nooit teveel bij een ArtSound speaker.
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Genius
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Omdat het oog ook wat wil.
Gooi de letters van genius door elkaar, vervang de ‘u’ door een ‘d’ en je 

krijgt design. Zo dicht liggen klank en vormgeving hier bij elkaar.  
De Genius-reeks is eigentijds maar bij de ontwikkeling ervan hebben we 

gestreefd naar een tijdloos, strak concept. Het resultaat is een mix van 
verschillende meningen, een kritisch oor en een verruimde blik op wat 

luidsprekers vandaag zijn.  
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Tutto

Toegegeven, de Tutto zie je amper.  
Met slechts 9 cm hoogte is dit ook een koud kunstje. 
Al word je warm van het superieure klanktimbre. 

Tutto2.1 biedt u moeiteloos ruimtevullend geluid met een discrete knip-
oog. Veelzijdige luidsprekerset, met luxueuze rubberen afwerking, is 
zowel geschikt voor grote en kleinere ruimtes. Hij werd ontworpen voor 
residentieel gebruik, gebruik in shops, kantoren, restaurants, ....  
De subwoofer met ingebouwd filtersysteem® kan worden gekoppeld 
met twee of meerdere satellieten. Toepasbaar in een laagohmige 
omgeving en pro-opstelling (100 V).
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Tutto2.1 - SET (subwoofer + satellieten)
max vermogen (100 V) 30 - 60 W
max vermogen Ω 120 W
frequentiebereik 20 - 18 kHz
opties 2 extra satellieten aansluitbaar

Tutto1 - SUBWOOFER
woofer 2-kamer subwoofer
basreflex ja
afmetingen (h x b x d) 400 x 168 x 400 mm
gewicht / stuk 5,9 kg
behuizing MDF
kleur zwart / wit
extra muurbeugel, 4 voetjes

Tutto2 - SATELLIET
mid-high 3” paper cone
afmetingen (h x b x d) 100 x 90 x 80 mm
gewicht / stuk 0,4 kg
behuizing ABS
kleur zwart / wit
extra muurbeugel
opties plafondbeugel Optioneel: plafondbeugel verkrijgbaar

	subwoofer aansluitingen
	eenvoudige phoenix kabelconnectie
	inclusief discrete muurophanging

  Satellietspeakers enkel te gebruiken in combinatie met de  
 gepatenteerde Tutto1 subwoofer.

wit / zwart 

De Tutto2.1 is een fantastische set. Met de gepatenteerde filters en de afgestelde satellieten creëer je 
moeiteloos een indrukwekkend geluid. Let wel, de satellieten afzonderlijk gebruiken is geen optie, 
gezien deze afgesteld zijn op de filters. Je kan ze wel bijbestellen (Tutto2) om bijvoorbeeld meerdere 
stuks aan één set te hangen. Zo kan je een gang of grote ruimte het timbre geven dat het verdient. 

OPBOUW | GENIUS



AS150

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De AS150 heeft niet veel plaats nodig 
om een ruimte te vullen. Hij kan ook 
dienen als onderdeel van een heuse 
home cinemaset.

Een uitzonderlijk design in een 
hoogwaardige kast. De speciale 
tweeter, in combinatie met de 
fiberglas woofer in houten bekis-
ting is ronduit uniek.  
De warme kleur geeft meteen 
al het geluid aan: diepe bas-
sen, hoogwaardige mid-range 
aangevuld met een sterke golf 
aan hoge tonen. Ideaal voor 
elk modern interieur. De AS150 
produceert tot 100 W, zonder
enige vervorming.

muurbeugel

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 3” carbon glass
tweeter 1” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 100 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 185 x 135 x 152 mm
gewicht / stuk 1,6 kg
behuizing ABS
kleur zwart / wengé
extra inclusief beugel

zwart / wengé
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AS250.2
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Met de meegeleverde beugel hang je 
hem op, maar dankzij zijn design staat 
de AS250.2 ook te pronken op elke kast.

Ongekende prijskwaliteitverhou-
ding. Een uitzonderlijk design 
in een hoogwaardige kast. De 
speciale tweeter, in combinatie 
met de fiberglas woofer in hou-
ten bekisting is ronduit uniek. 
De warme kleur geeft meteen 
al het geluid aan: diepe bas-
sen, hoogwaardige mid-range 
aangevuld met een sterke golf 
aan hoge tonen. Topkwaliteit, in 
alle details: bi-wiring aansluiting, 
basreflex, afgeronde hoeken, ... 
Ideaal voor elk modern interieur. 
De AS250.2 kan moeiteloos  
140 W aan, zonder enige ver-
vorming.

wengé / zwart / hoogglans zwart

muurbeugel

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” carbon glass
tweeter 1” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 20 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 6 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 235 x 185 x 210 mm
gewicht / stuk 4,5 kg
behuizing ABS
kleur wengé / zwart /

hoogglans zwart
extra inclusief beugel

OPBOUW | GENIUS



AS410

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De AS410 valt op door zijn uniek design. 
Enkel voor wie iets anders wil, zonder in 
te boeten op geluidskwaliteit.

De AS410 is dubbel uniek.  
Hij is vervaardigd uit glasvezel, 
wat hem buigzaam, maar stevig 
maakt en uiterst geschikt om 
muziek te produceren. Zijn licht-
gebogen design en afwerking 
in hoogglans zwart, wit, oranje 
of bruin maken hem tegelijk dis-
creet en sprankelend elegant. 
De speciaal ontworpen driver 
unit zorgt voor een warme en 
heldere klank. Hierdoor kan hij 
zowel als standalone als in een 
thuisbioscoopopstelling gebruikt 
worden. 

 De plug-in schroefconnectie 
vereenvoudigt sterk het aanslui-
ten van de luidsprekerkabel.

hoogglans : oranje / zwart / wit /  bruin

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 4” full range
tweeter 0,5” fabric dome tweeter
basreflex nee
magn. afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 90 Hz - 20 kHz
afm. (h x b x d) 170 x 165 x 140 mm
gewicht / stuk 2,3 kg
behuizing glasvezel
kleur hoogglans : zwart / wit

hoogglans : oranje/ bruin  
extra muurbeugel

phoenix-aansluiting muurbeugel

 plug-in  
schroefconnectie
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Sonar

7373

Sonar is een buitenbeentje in een snel veranderende wereld, waar hip, ‘fast’ en 
vervangbare producten de orde van de dag uitmaken. Met ArtSound kiezen we 
in deze reeks luidsprekers voor een omgekeerde tendens. We keren terug naar 
de essentie, naar kwaliteit, naar duurzaamheid. Sonar luidsprekers zijn daarom 

ontwikkeld uit een kabinet van vol hout, met een conische vorm. Ze bevatten woofers 
met een rubber ophanging. In combinatie met de verbeterde drivers die Sonar 

luidsprekers huisvesten, worden ze zo atypische en kwalitatief hoogstaande speakers.
Design en klankkleur staan voorop.

OPBOUW | SONAR



AS350

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De AS350 ziet er strak uit en stoer 
zonder grille. Met de meegeleverde 
muurbeugel lijn je hem perfect 
uit in alle richtingen. 

De conische vormgeving van 
het kabinet  garandeert een 
warme klank met goede 
 detailweergave. Uitgevoerd in 
hoogglanslak (4 lagen) voor 
een klasse-uitstraling. 

hoogglans : wit /  kers / zilver / zwart

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 3,5” polypropyleen cone
tweeter 0,5” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 80 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 168 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk 1,4 kg
behuizing MDF
kleur hoogglans: wit /  kers

hoogglans: zilver /  zwart
extra inclusief muurbeugel

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting
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ASC350

75

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De ASC350 in actie: elke slikbeweging, 
elk briesje streelt je oor op indringende 
wijze. 

De conische vormgeving van 
het kabinet garandeert een 
warme klank met goede detail-
weergave. Uitgevoerd in hoog-
glanslak (4 lagen) voor een 
klasse-uitstraling. 
De ASC350 vormt als center 
luidspreker een uitstekende 
aanvulling op AS350 satelliet-
luidsprekers. De dubbele driver 
accentueert alle middentonen 
moeiteloos. Aangevuld met de 
tweeter brengt hij elke film tot 
leven. 

hoogglans : wit /  zwart

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 3,5” polypropyleen cone
tweeter 0,5” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 268 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk 2,2 kg
behuizing MDF
kleur hoogglans: wit /  zwart
extra inclusief muurbeugel

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting

OPBOUW | SONAR



AS450

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Dankzij het volume van het kabinet van 
de luidspreker vult de AS450 moeiteloos 
ruimtes tot 50 m².

De conische vormgeving van het  
kabinet garandeert een warme 
klank met goede detail weer-
gave. Uitgevoerd in MDF met 
hoogwaardige fineerlaag. 

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 4” polypropyleen cone
tweeter 0,5” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 85 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 225 x 144 x 190 mm
gewicht / stuk 2,5 kg
behuizing MDF
kleur zwart
extra inclusief muurbeugel

zwart

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting
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Universals

7777

Nieuwe luidsprekers met 20 jaar ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring samengebald in elk detail 
van uw luidspreker: dat zijn de universals!  
Deze nieuwe luidsprekerreeks gaat op in het 
design van elke omgeving. En dat maakt hen net 
onuitwisbaar. De strakke frontplaat in combinatie 
met stompe ronde hoeken geven een allround 
eigenschap. Modern en onopvallend zoals het 

hoort te zijn. De gepatenteerde drivers kunnen 
moeiteloos uw muzieksmaak aan. 

En de unieke beugel laat elke uitlijning 
toe. Kortom, ‘universeel’ met oog voor 
elk detail.

OPBOUW | UNIVERSALS



UNI20

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De UNI20 is erg compact, maar heeft 
een driewegsysteem, waardoor hij een 
warme klank genereert. 

Deze luidspreker heeft een neu-
traal design, met een stevige 
basreflexbehuizing. Hierdoor 
genereert hij ondanks de (com-
pacte) afmetingen grootse pres-
taties. De UNI20 is geschikt om 
te gebruiken in kleinere ruimtes, 
zoals een gang, kleine keuken, 
toilet, enz...

 Deze speciaal ontworpen
beugel is multifunctioneel en 
laat een snelle montage toe. 
Dankzij het kogelgewricht kan je 
hem uitlijnen in de richting die je 
wil, ook horizontaal.

 De plug-in schroefconnectie 
vereenvoudigt sterk het aanslui-
ten van de luidsprekerkabel.

bereik <20 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem 2-weg
woofer 2” paper cone
tweeter 1/2” PEI
basreflex nee
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 10 - 40 W (aanbevolen)
gevoeligheid 83 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 150 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 150 x 96 x 94 mm
gewicht / stuk 0,73 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart / quartz
extra muurbeugel

wit /  zwart /  quartz

 kogelgewricht

 plug-in
schroefconnectie

KLIK !
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UNI30

79

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De UNI30 zie je bij Starbucks, bij de 
spoorwegen, maar ook in elke winkel en 
in de keuken van je buurman. 

Deze luidspreker is een echte 
topper in verschillende landen, 
dankzij een neutraal design 
met een stevige basreflexbe-
huizing. Hierdoor genereert 
hij ondanks de (compacte) 
afmetingen grootse prestaties. 
Deze luidspreker kan zowel in 
een keuken, een taverne als in 
een  industriële loods gebruikt 
worden.

 Deze speciaal ontworpen
beugel is multifunctioneel en 
laat een snelle montage toe. 
Dankzij het kogelgewricht kan je 
hem uitlijnen in de richting die je 
wil, ook horizontaal.

 De plug-in schroefconnectie 
vereenvoudigt sterk het aanslui-
ten van de luidsprekerkabel.

bereik <40 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg
woofer 3” paper cone
tweeter 1/2” PEI
basreflex nee
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 60 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 100 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 180 x 115 x 112 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart / quartz
extra muurbeugel

wit /  zwart /  quartz

 kogelgewricht

 plug-in
schroefconnectie

KLIK !

OPBOUW | UNIVERSALS



UNI40

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De UNI40 is een stevige rakker. Hij is 
geschikt voor elke grotere ruimte. Zijn 
klassieke opbouw zorgt ervoor dat hij 
opgaat in de omgeving.

Deze luidspreker heeft een neu-
traal design, met een stevige 
basreflexbehuizing. Hierdoor 
genereert hij ondanks de 
(compacte) afmetingen grootse 
prestaties. Deze luidspreker kan 
zowel in een keuken, een taver-
ne als bij elke retailer gebruikt 
worden.

 Deze speciaal ontworpen
beugel is multifunctioneel en 
laat een snelle montage toe. 
Dankzij het kogelgewricht kan  
je hem uitlijnen in de richting die 
je wil, ook horizontaal.

 De plug-in schroefconnectie 
vereenvoudigt sterk het aanslui-
ten van de luidsprekerkabel.

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” polypropyleen mica
tweeter 1/2” PEI
basreflex nee
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 230 x 146 x 142 mm
gewicht / stuk 1,9 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart / quartz
extra muurbeugel

wit /  zwart /  quartz

 kogelgewricht

 plug-in
schroefconnectie

KLIK !
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Outsiders

8181

Wie buiten spelen zegt, zegt ArtSound 
Life is too short not to lighten up your ears. Neem je favoriete muziek 
mee naar buiten. Weer of geen weer. We hebben vijf modellen in ons 

assortiment, elk met een specifieke vormgeving en klankkleur.

OPBOUW | OUTSIDERS



ASW45.2

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Meestal vind je de ASW45.2 terug  
op een terras, maar deze zorgt voor 
achtergrondmuziek in de hele tuin. 
Winter en zomer.

Maxi-waterproof in een mini-
jasje? Als jongste telg is dat 
waar de ASW45.2 voor staat 
binnen de waterproof categorie. 
Ontworpen met de nieuwste 
akoestische technieken is deze 
verbluffend krachtig en toch 
discreet, vanwege de beperkte 
afmetingen. Het unieke afge-
bogen profiel zorgt voor hel-
dere en warme klankprestaties. 
Dankzij de indoor - outdoor 
switchknop zorgt deze speaker 
voor jouw muzikale genot, zowel 
buiten als  binnen. 

bereik <30 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg
woofer 3,5” polymica conus
tweeter 0,5” PEI dome neodymium
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 95 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 200 x 150 x 110 mm
gewicht / stuk 1,35 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra inclusief beugel

waterproof

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop
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ASW55.2

83

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop

bereik <40 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg
woofer 5,25” polymica conus
tweeter 0,5” PEI dome neodymium
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 240 x 190 x 150 mm
gewicht / stuk 2,3 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra inclusief beugel, waterproof

Ook de professionele wereld ontdekt 
deze thuisluidspreker. Hier bezorgt hij de 
bezoekers van het terras van een luxe 
brasserie veel muzikaal plezier.

De ASW55.2 is een van de 
toppers onder de waterproof 
luidsprekers. Hij bevat de nieuw-
ste akoestische  technieken, is 
verbluffend krachtig en toch 
discreet. Het unieke afgebogen 
profiel zorgt voor heldere en 
warme klank prestaties. Dankzij 
de indoor - outdoor switchknop 
zorgt deze speaker voor muzi-
kaal genot, binnen en buiten. 
Bovendien kan je de basreflex 
hermetisch afsluiten via de mee-
geleverde tube.

OPBOUW | OUTSIDERS



ASW65.2

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

DE ASW65.2 is geen doetje.  
Grotere terrassen, een zwembad, ...  
zijn een kolfje naar zijn hand.

De ASW65.2 is een van de 
grootste onder de waterproof 
luidsprekers. Hij bevat de nieuw-
ste akoestische technieken, is 
verbluffend krachtig en toch 
discreet. Het unieke afgebogen 
profiel zorgt voor heldere en 
warme klank prestaties. Dankzij 
de indoor - outdoor switchknop 
zorgt deze speaker voor muzi-
kaal genot, binnen en buiten. 
Bovendien kan je de basreflex 
hermetisch afsluiten via de mee-
geleverde tube.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 6,5” polymica conus
tweeter 1” PEI dome neodymium
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 43 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 310 x 240 x 180 mm
gewicht / stuk 3,13 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra inclusief beugel, waterproof

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop
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ROCK

85

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS
De Rock is gemaakt om te verdwijnen 
tussen hoog gras, rotsen, bloemen en 
planten. Je ziet hem niet, maar hoort 
hem des te meer. 

De Rock is een luidspreker in 
de vorm van een rots. In de 
tuin wordt hij bijna onzichtbaar. 
Dankzij de speciale bas reflex 
heeft hij een sterke spreiding 
(tot 130 W) en verzorgt hij de 
geluids kwaliteit over een grote 
oppervlakte. De Rock is ook ver-
krijgbaar in PA (100V-systeem).

grijs /  bruin

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” PEI dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 91 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 320 x 230 x 270 mm
gewicht / stuk 5 kg
behuizing ABS
kleur grijs / bruin
extra vorstvrij

waterproof

OPBOUW | OUTSIDERS



ArtSound gaat multiroom, bij je thuis, 
maar ook erbuiten. 
Frankrijk, 2014.
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subs

8787
OPBOUW | BASIC

Subs of subwoofers zijn als de open haard in je woonkamer. 
Ze zorgen voor de warmte. Deze reeks van actieve subwoofers 

hebben elk een versterker aan boord die de lage tonen gelijkmatig 
veredelen in de ruimte. Je kan ze personaliseren dankzij de 

instellingsmogelijkheden. Subwoofers worden gebruikt om het 
klankspectrum van kleine luidsprekers aan te vullen. Zo kan je 

bijvoorbeeld de beleving van een film versterken.



ASA65

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Een geluid zo warm als dit plaatje?  
Geen probleem. De cube zorgt ervoor, 
zowel muzikaal als filmisch.

Cube is cute! Een subwoofer 
hoeft niet langer te  ontsieren. 
ArtSound brengt met de ASA65 
een actieve subwoofer, verpakt 
in een erg compact kubus-
design. De ronde hoeken geven 
het geheel een sympathieke uit-
straling. De kleinste telg beschikt 
over een 6”  gepatenteerde 
driver die moeiteloos je woonka-
mer voorziet van ‘ruimtevullend 
laag’. Hij sluit naadloos aan bij 
pakweg een AS250, AS150, …. 
Samen met de  nieuwe ASC350 
center speaker en de AS350 
vorm je zelfs een unieke home 
theaterset.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem basreflexsysteem - passief membraan
woofer 6” polymica
basreflex gevouwen baspoort
magn. afgeschermd nee
versterkervermogen 60 W / 120 W
gevoeligheid -
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 25 Hz - 150 Hz
afmetingen (h x b x d) 285 x 285 x 320 mm
gewicht / stuk 9,9 kg
behuizing MDF
kleur zwart
extra afzonderlijke volumeregeling

faseregeling
high-level ingangen

zwart

Dankzij de draaiknoppen 
kan je het effect van de 
subwoofer afstellen op 
de ruimte waarin hij is 

geplaatst. Indien noodza-
kelijk stuurt hij tevens de 
kleinere satellieten aan.
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ASA80
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De ASA80, hier in een grote woonkamer, 
kent geen grenzen. 65 m2 vormt geen 
probleem.

Cube is cute! Een subwoofer 
hoeft niet langer te  ontsieren. 
ArtSound brengt met de ASA80 
een actieve subwoofer, verpakt 
in een erg compact kubus-
design. De ronde hoeken geven 
het geheel een  sympathieke uit-
straling. Deze “grotere broer” uit 
de reeks, ASA80, beschikt over 
een 8” gepatenteerde  driver 
die moeiteloos je woonkamer 
 voorziet van ‘ruimtevullend laag’. 
Hij sluit naadloos aan bij 
pakweg een AS250, AS150, …. 
Samen met de nieuwe ASC350 
center speaker en de AS350 
vorm je zelfs een unieke home 
theaterset. 

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem basreflexsysteem - passief membraan
woofer 8” polymica
basreflex gevouwen baspoort
magn. afgeschermd nee
versterkervermogen 80 W / 160 W
gevoeligheid -
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 20 Hz - 150 Hz
afmetingen (h x b x d) 340 x 340 x 380 mm
gewicht / stuk 10,5 kg
behuizing MDF
kleur zwart
extra afzonderlijke volumeregeling

faseregeling
high-level ingangen

zwart

Dankzij de draaiknoppen 
kan je het effect van de 
subwoofer afstellen op 
de ruimte waarin hij is 

geplaatst. Indien noodza-
kelijk stuurt hij tevens de 
kleinere satellieten aan.

OPBOUW | SUBS



FL-A80

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De FL-A80 zie je hier niet.  
Hij is  gemonteerd achter het gordijn, 
maar voorziet de woonkamer van elke 
diepe vibratie. 

Het ultieme bioscoopgevoel 
met een ultrakleine subwoofer: 
het kan dankzij de FL-A80. 
Deze woofer combineert een 
8” driver met een ingebouwde 
versterker die 100 W produceert. 
Daardoor vult zijn klank zelfs de 
ruimste huiskamer, en krijg je ‘the 
ultimate cinema experience’  
bij je thuis. Door het discrete 
design kan je de subwoofer een 
plekje in je interieur geven, 
achter een gordijn of zetel, 
onder een sofa of kast. Met de 
meegeleverde beugels kan je 
hem ook gewoon aan de muur 
bevestigen. De FL-A80 schikt 
zich naar jouw smaak. De high-
level ingangen zijn het nieuwste 
technische vernuft. Dankzij de 
individuele volumeregeling en 
faseregeling pas je de subwoo-
fer moeiteloos aan elke ruimte 
aan.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm en gedetailleerd
systeem actieve subwoofer
woofer versterkte 8” polymica conus
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 200 W
gevoeligheid 87 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 250 Hz
afmetingen (h x b x d) 158 x 540 x 400 mm
gewicht / stuk 8 kg
behuizing MDF
kleur zwart / wit
extra beugel voor verticale montage

afzonderlijke volumeregeling
frequentieregeling
high-level ingangen

zwart /  wit

MEEGELEVERD: 
haakse RCA-aansluiting

muurbeugel
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Meer nog dan TV brengt radio mensen bij elkaar. Sinds kort breidden we dit 
naad- en draadloos uit naar Personal Audio. Luisteren naar muziek is kiezen 

voor een station, voor een playlist, die onze eigen identiteit weerspiegelt. 
ArtSound overkoepelt het volledige spectrum: van een goede ‘ouderwetse’ 

radiogolf tot een hoogstpersoonlijke draadloze muziekverzameling.  
We verpakken ze voor jou graag in een hedendaags jasje.



R5BT
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AM FM

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De R5BT staat perfect op je tuinterras. Je 
favoriete playlist bij een ondergaande zon.

De compacte retroradio in tren-
dy kleuren en een hippe rubber 
afwerking. Een design dat de 
juiste toon zet, met een strakke 
lijn en stemmig verlichte tuning-
knop. Dankzij de ingebouwde 
herlaadbare batterij neem je je 
muziek overal mee (autonomie: 
12 u). De bluetooth functie laat 
je toe elke tablet of smartphone 
draadloos te verbinden.

RUBBER AFWERKING

zwart  /  wit / zilver

De verlichte tuningknop 
maakt klankkwaliteit 

 zichtbaar

bereik < 40 m2

omschrijving compacte designradio
radio AM/FM tuner analoog
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation ja
vermogensversterker 4 W rms
luidspreker 3“
ingang aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij oplaadbaar
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 192 x 95 x 115 mm
gewicht / stuk 1,75 kg
behuizing ABS rubber
kleur zwart  / wit  / zilver
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Geen vervelende headset op je hoofd.  
De R5BT doopt in zijn eentje het strand om 
in een beach party.

De compacte retroradio in tren-
dy kleuren of in een luxejasje 
met hoogglans afwerking. Een 
design dat de juiste toon zet, 
met een strakke lijn en stemmig 
verlichte tuningknop. Dankzij de 
ingebouwde herlaadbare bat-
terij neem je je muziek overal 
mee (autonomie: 12 u). De blue-
tooth functie laat je toe elke 
tablet of smartphone draadloos 
te verbinden.

HOOGGLANS AFWERKING

hoogglans: zwart-wit / wit / rood

De verlichte tuningknop 
maakt klankkwaliteit 

 zichtbaar

bereik < 40 m2

omschrijving compacte designradio
radio AM/FM tuner analoog
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation ja
vermogensversterker 4 W rms
luidspreker 3“
ingang aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij oplaadbaar
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 202 x 105 x 115 mm
gewicht / stuk 1,75 kg
behuizing ABS hoogglans
kleur hoogglans: zwart- wit /

wit /  rood



i
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R5

AM FM

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De hoogglans afwerking leent zich tot een 
designaccent in een keuken of badkamer.

De compacte retroradio in 
trendy kleuren of in een luxe-
jasje met hoogglans afwerking. 
Een design dat de juiste toon 
zet, met een strakke lijn en stem-
mig verlichte tuningknop. Dankzij 
de ingebouwde herlaad-
bare batterij neem je je muziek 
overal mee (autonomie: 12 u). 
Mogelijkheid om een externe 
bron aan te sluiten.

HOOGGLANS AFWERKING

hoogglans: zwart / wit / rood

bereik < 40 m2

omschrijving compacte designradio
radio AM/FM tuner analoog
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation ja
vermogensversterker 4 W rms
luidspreker 3“
ingang aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij oplaadbaar
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 202 x 105 x 115 mm
gewicht / stuk 1,75 kg
behuizing ABS hoogglans
kleur hoogglans: zwart / wit 

hoogglans:  rood

De verlichte tuningknop 
maakt klankkwaliteit 

 zichtbaar

94
ArtSound | Dé gids



i
H
!

R5

AM FM

95
AUDIO
95

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De houten versie sluit het beste aan bij zijn 
akoestische eigenschappen:  
het produceren van een warme klank.

De compacte retroradio in tren-
dy kleuren of in een luxejasje 
met houtafwerking.  
Een design dat de juiste toon 
zet, met een strakke lijn en stem-
mig verlichte tuningknop. Dankzij 
de ingebouwde herlaad-
bare batterij neem je je muziek 
overal mee (autonomie: 12 u). 
Mogelijkheid om een externe 
bron aan te sluiten.

bereik < 40 m2

omschrijving compacte designradio
radio AM/FM tuner analoog
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation ja
vermogensversterker 4 W rms
luidspreker 3“
ingang aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij oplaadbaar
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 202 x 115 x 115 mm
gewicht / stuk 1,75 kg
behuizing hout
kleur hout: zwart - wengé

hout: zwart - wengé

De verlichte tuningknop 
maakt klankkwaliteit 

 zichtbaar

HOUTAFWERKING
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R5

AM FM

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De lederen versie geeft de R5 een warme 
uitstraling, ook in een strak interieur.

De compacte retroradio in tren-
dy kleuren of in een luxejasje 
met lederafwerking. Een design 
dat de juiste toon zet, met een 
strakke lijn en stemmig verlichte 
tuningknop. Dankzij de inge-
bouwde herlaadbare batterij 
neem je je muziek overal mee 
(autonomie: 12 u). Mogelijkheid 
om een externe bron aan te 
sluiten.

LEDER AFWERKING

bereik < 40 m2

omschrijving compacte designradio
radio AM/FM tuner analoog
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation ja
vermogensversterker 4 W rms
luidspreker 3“
ingang aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij oplaadbaar
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 202 x 115 x 115 mm
gewicht / stuk 1,75 kg
behuizing ABS rubber
kleur leder : zwart / groen

leder : zwart / groen 

De verlichte tuningknop 
maakt klankkwaliteit 

 zichtbaar
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUREN

Dat de ArtSound R11 met kop 
en  schouders uitsteekt boven de 
eerstvolgende concurrent heeft 
alles te maken met de elegante 
eenvoud en de vooruit strevende 
prestaties van deze tafelradio.
Drie draaiknoppen volstaan om 
het volume te regelen, de AM- 
of FM-band te selecteren en 
nauwkeurig af te stemmen op 
de gewenste zender, die afge-
beeld wordt in een zacht verlicht 
analoog display. Een led-verklik-
ker geeft aan dat je de beste 
ontvangst hebt voor de geko-
zen zender. Daarnaast zijn ook 
een stereo-hoofdtelefoonaan-
sluiting en een voorziening voor 
een externe AM- en FM-antenne 
op de afspraak. Aux-in aanslui-
ting om je favoriete mp3’s af te 
spelen en Rec-out aansluiting 
voor de verbinding met je opna-
meapparaat of externe toestel-
len. Verkrijgbaar in zwart, wit en 
rood, met bijpassend metalen 
luidsprekerrooster.

hoogglans rood /  wit /  zwart

bereik < 40 m2

omschrijving retro radio
radio AM/FM analoog
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne ja
dynamic bass compensation ja
vermogensversterker 7 W RMS
luidspreker 3”
ingang aux
uitgang ja
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij nee
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 115 x 240 x 153 mm
gewicht / stuk 2,35 kg
behuizing MDF
kleur hoogglans rood / wit / zwart



R6

AM FM

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS
Een R6 is een ideale reisgezel. Goede 
ontvangst, autonomie en een warme 
stereoklank.

Een volwaardig stereogeluid in 
een draagbaar formaat? Dat is 
precies waar de R6 in uitblinkt. 
Met zijn AM/FM RDS tuner laat 
hij je genieten van je favoriete 
radiozender. Bovendien werkt 
het toestel zowel via de meege-
leverde voedingsadapter als op 
batterijen.

wit /  zwart

bereik < 40 m2

omschrijving draagbare digitale radio
radio AM / FM RDS
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne telescopische FM antenne

ingebouwde AM antenne
dynamic bass compensation -
vermogensversterker 2 x 1 W RMS
luidspreker 2 x 2,5”
ingang aux
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij 6 x 1,5 V
voeding 230 V (incl. voedingsadapter)
afmetingen (h x b x d) 136 x 260 x 63 mm
gewicht / stuk 1,01 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De R7 is een niet alleen een stevige radio, 
maar ook een onverbiddelijke wekker.

R7 betekent vlekkeloze AM/FM 
ontvangst in een compact jasje. 
Naast klassieke weergave wekt 
dit toestel je bovendien ook 
netjes op tijd. De meegeleverde 
adapter zorgt ervoor dat de 
batterijen in de radio zelf kun-
nen opgeladen worden, kortom 
R7 is de ideale reisgezel. 

wit /  zwart

bereik < 40 m2

omschrijving draagbare digitale radio
radio AM / FM RDS
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne telescopische FM antenne

ingebouwde AM antenne
dynamic bass compensation -
vermogensversterker 1 W RMS
luidspreker 3“
ingang aux
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij 6 x 1,5 V
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 116 x 215 x 40 mm
gewicht / stuk 0,574 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra oplader



Ri60

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUREN

De Ri60 vertelt een verhaal.  
Met dit elegante, zwarte juweel-
tje kan je tot 10.000 radio-
stations van over de hele wereld 
ontvangen. Het  toestel beschikt 
over alles wat radioliefhebbers 
koesteren: WiFi, een program-
meerbaar  geheugen voor vijf 
radiostations en een wekkerfunc-
tie. De afstandsbediening laat 
je toe om vanuit je luie zetel 
te zappen tussen verschillende 
kanalen. De Ri60 is de radio 
van de toekomst.

omschrijving internet radio-adapter
radio > 10.000 radiostations

internet - RJ45 (LAN & WLAN) connectie
FM/AM antenne nee
dynamic bass compensation nee
ingang USB poort
luidspreker nee
verbinding WiFi
hoofdtelefoonaansluiting nee
batterij nee
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 75 x 190 x 40 mm
gewicht / stuk 0,3 kg
behuizing PVC met spiegeleffect
kleur hoogglans zwart
extra afstandsbediening

hoogglans zwart

RCA aansluiting naar versterker afstandsbediening

INTERNETRADIO
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TECHNISCHE GEGEVENS

De R9BT, is dat nu een actieve 
luidspreker met een Bluetooth-
functie of een speakerphone 
die los op het water drijft?
Beide uiteraard.
De R9BT is de ideale reisgezel 
die je draadloos verbindt met 
je smartphone. Daardoor geniet 
je van de warme tonen van je 
favoriete muziek of neem je han-
denvrij de telefoon op. Die high-
tech van de R9 BT zit in een bij-
zonder stevig design gebouwd. 
Hij kan dus tegen een stootje 
of, beter, een ‘golfje’!

zwart / oranje

omschrijving Bluetooth-luidspreker /
 speakerphone

vermogensversterker RMS 6 W (3 watt x 2)
frequentie 135 Hz-17.000 Hz
signaal-ruisverhouding 88 db +/- 3 dB
ingang aux
batterij Lithium-ion 3,7 V 1800 mAh
autonomie +10 uur wanneer volledig 

opgeladen
laadtijd ± 2 uur
laadopties USB > netstroomadapter /

computer
temperatuur -10°C tot 55°C
afmetingen (h x b x d) 101 x 228 x 71 mm
gewicht / stuk 0,68 kg
behuizing ABS/rubberen afwerking
kleur zwart/oranje
extra waterdichtheid IPX8

schokbestendig
drijft op water

KLEUREN



4tunes1

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Dit kleinood heeft grootse 
eigenschappen. Met 3 uur 
autonomie geniet je draadloos 
(bluetooth) van je geliefde 
muziek. Bovendien plooi je hem 
in het formaat dat jij wil. Met de 
bijgeleverde beugel hang je 
hem aan je rugzak of monteer 
je hem op het stuur van je 
 tweewieler. 

rood / geel / blauw / groen

omschrijving BT luidspreker
vermogensversterker 2,5 W
frequentie 120 Hz~20 KHz
vervorming ≤ 0.5 %
ingang aux - mini jack
verbinding Bluetooth V2.1 
bereik 10 m
laadopties USB kabel
batterij Lithium
autonomie tot 3 uur
laadspanning DC 5 V
afmetingen (Ø x d) 95 x 59,5 mm
gewicht / stuk 120 g
behuizing ABS met silicone
kleur rood / geel / blauw / groen
extra musketon / fietsbeugel

USB kabel / mini jack vervormbaar

musketon
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Deze draagbare luidspreker 
heeft niet enkel bluetooth aan 
boord, maar bezit ook een 
FM-radio met presets. Zo kies je 
je eigen playlist of mis je geen 
enkele uitzending. Maar daar 
laat hij het niet bij. Dankzij het 
handige bedieningspaneel stel 
je je eigen volumeniveau in en 
beantwoord je moeiteloos elke 
oproep. De luxueuze rubber 
afwerking maakt van de 4tunes2 
de ideale reisgezel. 

rood / wit / zwart

omschrijving BT luidspreker met radio
vermogensversterker 2 x 5 W
radio FM : 87,5 - 108 MHz
frequentie 65 Hz~20 KHz
signaal-ruisverhouding 88 db +/- 3 dB
ingang aux - mini jack
verbinding Bluetooth V2.1 
bereik 7-10 m zonder hindernissen
laadopties micro USB
batterij Lithium-ion 3,7 V 2200 mAh
autonomie 4 - 6 uur
afmetingen (h x b x d) 87 x 200 x 80 mm
gewicht / stuk 0,64 kg
behuizing ABS/rubberen afwerking
kleur rood / wit / zwart
extra oplaadkabel

audiokabel

compatibel met



4tunes3  

NFC

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Deze krachtpatser is een 
draagbaar 2.1 systeem. 
De ingebouwde subwoofer 
zorgt voor een ongekende 
warme en krachtige klank. 
De ingebouwde batterij 
geeft je tot 8 uur autonomie. 
De 4tunes3 bezit zowel een 
Bluetooth- als een NFC-functie. 
Je koppelt hem in een wip 
met je smartphone. Dankzij de 
handige transporthandgreep 
is je favoriete muziek zo 
steeds binnen handbereik. 
Met het gebruiksvriendelijke 
bedieningspaneel stel je je 
eigen volumeniveau in en 
beantwoord je moeiteloos elke 
oproep. De luxueuze rubber 
afwerking maakt van de 4tunes3 
de ideale reisgezel.

rood-zwart / zwart / wit / groen

omschrijving BT luidspreker
vermogensversterker 1,5 W × 2 + 5 W
frequentie 65 Hz~20 KHz
signaal-ruisverhouding ≥ 75 dB
ingang aux - mini jack
verbinding Bluetooth V2.1 

NFC
bereik 7-10 m zonder hindernissen
laadopties netstroomadapter
batterij 7,4 V 2000 mAh
autonomie 6-10 uur
voeding AC 100V ~ 240 V, 50/60 Hz
afmetingen (h x b x d) 158 x 158 x 165 mm
gewicht / stuk 1,42 kg
behuizing ABS/rubberen afwerking
kleur rood-zwart / wit / zwart
extra audiokabel

netstroomadapter

compatibel met
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Oorspronkelijk was de U1 
bedoeld als  oerdegelijke 
werfradio, maar ondertussen is 
hij uitgegroeid tot een water-
proof duizendpoot met tal van 
mogelijkheden. Zo biedt hij een 
micro-ingang, batterijhouder, 12 
volt-aansluiting (sigarenaanste-
ker), ingang voor hoofdtelefoon, 
LED-verlichting... Dat alles gebun-
deld in een bijzonder krachtige 
tuner en  speaker met prachtige 
basweergave. Dit technisch 
hoogstandje kan tegen een 
stootje. Hij laat u nooit in de 
kou staan, maar dat kunt u wel 
met hém doen. U gebruikt hem 
in de tuin, aan het zwembad, bij 
verbouwingen, op de camping...

De U1 is een extreme radio. Hij is bestand 
tegen een stootje, maar ook tegen stof, 
vocht, vuil, enz...

bereik < 50 m2

omschrijving utiliteitsradio
radio AM/FM analoog
frequenties FM 87,5 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne extern
dynamic bass compensation ja
vermogensversterker 15 W
luidspreker 6,5”
ingang aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting ja
batterij 6 x UM-1 (excl.)
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 370 x 260 x 350 mm
gewicht / stuk 4,2 kg
behuizing schokbestendige PVC
kleur geel
extra 12 V stekker



Strak met een warme klank. 
Artsound België, 2014
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De tendens was al zichtbaar in 2014. Je tv communiceert  
met je smartphone, je versterker stuur je aan met je tablet.  

Anno 2015 is alles netwerk. Een fundamenteel probleem voor vele 
domoticaspecialisten. Klassieke consumermerken nemen tsunamigewijs  

hun plaats in. Wat betekent dit voor multiroom bij je thuis? 

MULTIROOM



Multiroom is dood, 
leve multicontrole

Het concept multiroom is geen nieuw fenomeen.  
Een hedendaags huishouden met kinderen en een ouder of ouderpaar 
weet dat het aangenaam is om muziek te horen waar iedereen van 
houdt. Maar niet iedereen houdt van dezelfde muziek.  
Vader zweert bij klassieke libretto’s. Moeder f leurt op met Frans 
chanson. Zoonlief gaat plat voor zware gitaren, terwijl zijn zus de 
nieuwste tienersensatie uit Amerika grijs draait. Met één radio  
zit zo’n huishouden muzikaal in de knoop.

Multiroom kan zowel bij je 
thuis als in je eigen zaak. 
ArtSound levert maatwerk. 
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Met een centraal multiroomsysteem kan 
iedereen op adem komen en genieten, 

zonder dat anderen mensen zich storen. 
Multiroom krijgt dus een nieuwe 

 dimensie: multicontrole. je creëert je 
netwerk met ongekende mogelijkheden. 

De oplossing heet multiroom. Dankzij een audioverdeelsysteem 
kun je een woning zodanig inrichten, dat een welbepaalde 
ruimte aan een welbepaalde soort muziek wordt gekoppeld.  
Zo kan iedereen op adem komen en genieten, zonder dat 
andere mensen zich storen aan dit of geen melodietje.

Wie muziek in zijn of haar huis wil, heeft twee mogelijkheden. 
Of je plaatst in elke ruimte een versterkte unit (luidspreker) 
waarnaar je muziek kan streamen, bijv. vanop je smartphone. 
Dan werk je decentraal. Of je kiest voor een centraal, 
geïntegreerd systeem. Geïntegreerd in bijv. je domotica of 
aangepast aan de noden van je huis. ArtSound ontwikkelde 
hiervoor de ART8.8 of ART5.4. Met deze centrale ART-
versterker kies je voor muziek waar je wil, wanneer je maar  
wil, zonder dat elke ruimte ontsierd wordt. Nieuw hierbij is  
dat je met elke smartphone, tablet, pc, maar ook via de  
speciaal ontwikkelde touchscreens, playlists kan integreren, 
streamen, of de twee ingebouwde radio’s kan aansturen. 
Je kan de ART integreren in je domotica of in je (thuis)netwerk 
en mp3-muziek op de USB-stick beluisteren.

Multiroom krijgt een nieuwe dimensie:  
multicontrole. Je creëert een netwerk met 
ongekende mogelijkheden, gedaan met 
in elke ruimte een versterkte unit.

MULTIROOM



5th generation
ART5.4 / ART8.8

De ART5.4 of ART8.8 is een compleet en gebruiksvriendelijk 
audioverdeelsysteem voor vier of acht afzonderlijke zones.  
De uitgebreide keuze aan al dan niet ingebouwde bronnen laat 
elkeen zijn favoriete muziek beluisteren. Bediening kan via optionele 
draadloze wandzenders, touchscreens (2 versies), via wifi of domotica.

Door de free app en de geïntegreerde 
webserver zijn bediening op afstand 
(IP), toestelconfiguratie en audio-
management perfect mogelijk.

EXTRA FEATURES:
• Geïntegreerde webserver.
• Bediening op afstand 

(IP), toestelconfiguratie en 
audiomanagement.

• Toegang tot gedeelde 
netwerkschijven of -computers

• Event scheduler

• Zone Linking
• Alfabetische zoekfunctie in 

audiodatabase
• Aansturing via Android of 

mobiele iOS gebaseerde 
systemen (smartphone, 
tablet, ...,)

• Koppeling met diverse 
domoticasystemen mogelijk.
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ART5.4

ART8.8

Model: art 5.4

Risk of Electric shock
DO NOT OPEN

Power: <200W
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De Art is een discreet centraal systeem dat 
je hele huis aanstuurt, maar dankzij zijn 

design past hij in elke woonkamer.

TYPE ART5.4 ART8.8
zones 4 zones 8 zones
uitgangsvermogen 2 x 22 W RMS per zone - klasse D
bronnen 2 x ingebouwde FM-tuner met RDS-info

1 digitale audiospeler 3 digitale audiospelers 
2 x RCA in 3 x RCA in

bediening iOS ∕ Android app
ingebouwde webbrowser (mobiel ∕ desktop)

touchscreen 4-draads bus (optie) 
RF wandpanelen (optie)

ingangen 4 x trigger in (12 V)
2 x seriële RS-232 poort

1 x LAN  -  1 x SD  ∕  2 x USB (front, back)
uitgangen 4 stereo uitgangen LS signaal 8 stereo uitgangen LS signaal

4 stereo uitgangen pre-out 8 stereo uitgangen pre-out
5 x IR out (3,5 mm jack)  ∕  1 x trigger out (12 V)

extra toekomstzeker dankzij firmware-updates (netwerk)
2 zonegroepen
event scheduler

persoonlijke audiosferen
voeding 110 V - 230 V
gewicht 6 kg 6,2 kg
afm.  (h x b x d) 115 x 436 x 415 mm
optie zie het overzicht van de accessoires op p. 114

TECHNISCHE GEGEVENS

MULTIROOM



ÉÉN RICHTING COMMUNICATIE TWEE RICHTING COMMUNICATIE

ART5.4 - ART8.8 accessoires

Draadloze bediening

Een multiroomsysteem is pas krachtig wanneer je het 
naadloos kan integreren in je huis, of eenvoudig en  
snel kan aansturen. Daarom ontwikkelde ArtSound een  
pakket accessoires. Een overzicht:

Draadloze bediening is geen luxe meer. 
Daarom ontwikkelde ArtSound  
zijn eigen bi-directionele communicatie. 
Maar ook via je smartphone of tablet  
stuur je hem efficiënt aan.
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RM54.88 EASY

IF001 EXT EASY
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DE GRATIS APP VOOR ELKE ARTSOUND-MULTIROOMKLANT

Gebruik je tablet of smartphone als remote! Dankzij de gratis app 
die je kan downloaden tover je je smartdevice om tot een handige 
afstandsbediening. Je kiest je zones, een van de ingebouwde tuners, 
de internetradio of afspeellijst die 
binnen je netwerk aanwezig is. 
Je bepaalt het volume, stelt de 
wekker in, enz. ...  
Deze gebruiksvriendelijke app 
is gratis beschikbaar voor elke 
ART5.4/8.8 gebruiker. 

Eén druk op de 
knop volstaat om 
een muziekbron te 
selecteren of het 
volume te regelen.

TWEE RICHTING COMMUNICATIE

EEN RICHTING COMMUNICATIE

basis  410-00003 
wit  120-76100 - afdekplaat
 101-00049-11 toetsen
grijs 121-76100 - afdekplaat
 121-0049-11 toetsen

Deze 8-voudige wandzender is 
de ideale manier om de ver-
schillende bronnen te selecteren, 
het volume te regelen of de 
zone te bedienen. De wandzen-
der is standaard leverbaar in 
twee kleuren. (410-00003)

Deze optionele extender verzorgt de 
communicatie met het multiroomsysteem, op 
plaatsen waar dat niet vanzelfsprekend is.  
Door een extender in een zone vóór deze 
‘dead spots’ in te pluggen, komt het signaal 
van de ART5.4 of ART8.8 steeds terecht.

DRAADLOZE WANDZENDER

Interface, noodzakelijk om te 
gebruiken met de draadloze 
wandzender en de RM54.88 
EASY.

MULTIROOM



ART5.4 - ART8.8 accessoires

Bedrade bediening

Ook bij de ontwikkeling van de ArtSound aanraakschermen 
(touchscreens) staat gebruiksvriendelijkheid voorop. De eenvoudige 
versie is eenrichting. De uitgebreide versie met kleurenscherm is een 
tweerichtings bedieningspaneel. Beide kunnen eenvoudig geplaatst 
worden via het principe van een bussysteem.

De ART5.4 / ART8.8 is een centraal 
systeem, dus hoef je niet elke ruimte te 
voorzien van een pak apparatuur. Meer 

nog, de design touchscreens geven je 
ruimte een extra pigment.  

Just lay back and relax!
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IF002
Met deze interface kun je de ART5.4/8.8 eenvoudig aansturen vanaf 
KNX-gebaseerde domoticasystemen. De aanwezige RS232-poorten maken 
 integratie met diverse andere systemen mogelijk. Voor eventuele analoog 
aangesloten bronnen op ART5.4/8.8 verwijzen we naar onze diverse 
IR-oplossingen.

Deze interface is 
vereist bij gebruik 
van bovenstaande 
bedieningspanelen.

Deze voedingstransfo is vereist vanaf 4 of 
meer bedrade bedieningspanelen.

ACCESSOIRES VAN DERDEN

2,8” touchbediening voorzien van 6 aanraakzones 
en feedback via LED aanduiding. Aansluitbaar via 
4-draads bussysteem.

Beide bedieningen passen in een standaard BTicino behuizing (ref. 503E).

Full colour 2,8” TFT touchscreen. Hiermee  
bedien je met onmiddellijke feedback elke zone. 
Aansluitbaar via 4-draads bussysteem.

Alu afdekplaten in 3 beschikbare 
kleuren voorzien van magneten 
voor eenvoudige bevestiging op 
het frame.

TOUCHBEDIENING

AFDEKPLATEN

TWEE RICHTINGEEN RICHTING

MULTIROOM



ART2.4

ALS EENVOUD BELANGRIJK IS! 
De ART2.4 is een bijzonder compleet en gebruiksvriendelijk 
audioverdeelsysteem, waarmee je tegelijkertijd zowel het geluid 
van de ingebouwde FM-tuner als dat van een externe audiobron 
kunt verspreiden doorheen vier afzonderlijke zones. Bovendien 
is voor elke zone een 2 x 25 watt Klasse D versterkermodule 
voorzien. De ingebouwde FM-tuner biedt RDS-info en laat je toe 
om zes voorkeuzezenders vast te leggen. Dit all-in pakket kan in 
een oogwenk worden geplaatst en kan worden geïntegreerd in 
verschillende domotica-systemen. 

AFSTANDSBEDIENING
Eén druk op de knop volstaat 
om de verschillende zones 
te selecteren, aan en uit te 
zetten, het volume te regelen 
en de radio te bedienen. 
Bovendien kan je de presets 
van je radio naar keuze in de 
geheugenfunctie opslaan. 
Dankzij de recente update kan 
je liefst 4 afstandsbedieningen 
gebruiken per ART2.4 Veelzijdig, 
zei je?
ref. RM2.4

Inclusief
RF afstands-
bediening

zones 4 zones
uitgangsvermogen 2 x 25 W RMS per zone - klasse D
bronnen 1 x ingebouwde FM tuner met RDS info

1 x RCA in
bediening RF-afstandsbediening

ingebouwde RF-receiver (Easywave)
diverse 1 x seriële RS232-poort (integratie met domoticatoepassingen)

“party” modus (dezelfde muziek in verschillende zones)
eventplanner (via meegeleverde software)
temperatuurbeveiliging

voeding 230 V
afm. (b x d x h) 72 x 436 x 290
gewicht 6,4 kg
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De ART2.4 verwerk je gemakkelijk in elk interieur. 
Enkel de handzender of de draadloze bedieningspanelen 

zijn terug te vinden in menig woonkamer.

WANDZENDER
Draadloze 8-voudige wandzender
Deze wandzender is eenvoudig te bedienen. Je 
activeert de zone, stelt het volume in, kiest de vol-
gende song of radiozender, enz ... allemaal door 
slechts één druk op de knop. Geen zware digitale 
matrices hier! De wandzender, opgebouwd uit een 
basis (410-00003), is standaard leverbaar in drie 
kleuren.

wit
120-76100 - afdekplaat
120-00050-11 toetsen
grijs
121-76100 - afdekplaat
121-00050-11 toetsen
antraciet
122-76100 - afdekplaat
122-00050-11 toetsen

Externe RF-antenne
Deze antenne zorgt voor  
een nog groter bereik van 
RF-signalen bij complexe 
situaties.

KNX-interface
Deze interface laat 
eenvoudige integratie met 
KNX-gebaseerde domotica-
toepassingen toe.

410-00003 (basis)

Optionele accessoires

MULTIROOM



ART3.1BT

Nooit eerder was het zo eenvoudig om een extra ruimte van muziek 
te voorzien. De uiterst compacte en dus discrete behuizing van de 
ART3.1BT omvat een FM/DAB-tuner met zes voorkeuzezenders en een 
aansluitmogelijkheid voor een externe geluidsbron. Bovendien kan je 
elk Bluetooth compatibel apparaat rechtstreeks koppelen met deze 
unit. Muzikale vrijheid troef... Dankzij zijn minimale afmetingen kan je 
het apparaat bijvoorbeeld plaatsen in een vals plafond, via het gat 
van de inbouwluidsprekers. De meegeleverde RF-afstandsbediening 
heeft als voordeel dat je niet binnen het gezichtsveld van de 
ART3.1BT hoeft te blijven. Op die manier kies je eenvoudig voor jouw 
favoriete muziek en regel je het volume, waar je ook staat of zit. 

AFSTANDSBEDIENING
De meegeleverde RF afstands-
bediening laat discrete installa-
tie van de unit ART3.1BT toe.
Eén druk op de knop volstaat 
om te kiezen voor analoge of 
digitale radio, jouw extra aan-
gesloten  bron of het gekop-
pelde Bluetooth apparaat. 
Bovendien kan je de presets 
van de radio naar keuze in de 
geheugenfunctie opslaan. 
ref. RM3.1BT 

Inclusief
RF afstands-
bediening

zones lokaal audioverdeelsysteem
Klasse D versterker
2 x 15 W RMS (4Ω)

bronnen ingebouwde FM/DAB-tuner (2 x 6 presets)
AUX input (3,5 mm)
Bluetooth

bediening RF-afstandsbediening + houder
ingebouwde RF-receiver 434 MHZ

diverse externe antenne ingang compacte behuizing
mono-stereo keuzeschakelaar temperatuurbeveiliging
bass & treble regeling

voeding 110 V - 230 V
afm. (b x d x h) 120 x 118 x 46 mm
gewicht 0,3 kg

eenvoudige montage (DIN-rail) 
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AMP1250
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De AMP1250 is een meerkanaalsversterker, waarmee je tot twaalf 
(mono) of zes (stereo) luidspreker(zone)s kan aansturen. Daarbij krijgt 
elke stereo luidsprekerzone het royale vermogen van 2 x 50 watt 
toebedeeld. Het is ook mogelijk om de versterker in ‘bridged’ modus 
te gebruiken, tot 6 x 100 watt. De AMP1250 kan prima dienst doen 
als krachtcentrale van een bestaande multiroominstallatie, maar je 
kan hem net zo goed als stand-alone gebruiken. Daardoor beluister 
je bijvoorbeeld één toegewezen tuner, cd, mp3-speler, ...  
in verschillende ruimtes regel je het geluid met lokale volumerege-
laars naar eigen voorkeur bij. Goed om te weten is dat het 
managementcircuit de versterkertrappen automatisch in- of uitschakelt 
bij inkomend signaal. 

omschrijving meerkanaalsversterker
frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz
uitgangsvermogen 12 x 50 W (bridged 6 X 100 W)
aux-ingang ja
rec-uitgang ja
afmetingen mm (h x b x d) 132 x 435 x 301 mm
gewicht 16 kg
kleur zwart

De AMP1250 gebruik je om verschil-
lende luidsprekers aan te sturen of om 

 bepaalde zones in een multiroomsysteem 
te voorzien van extra vermogen.

MULTIROOM



SVC6.2

Met de SVC6.2 kan je tot zes paar luidsprekers aansluiten op één 
versterkeruitgang. Het apparaat zorgt ervoor dat je versterker 
daarbij niet te zwaar belast wordt. De praktische draaiknoppen 
op het voorpaneel laten je toe om het volume van elk paar 
luidsprekers apart in te stellen. Op die manier kan je maximaal zes 
verschillende volumezones creëren. De stijl en afwerking van de
SVC6.2 zorgt voor een perfecte harmonie met uw hifi-installatie.

omschrijving volume re geling voor 6 paar luidsprekers 
max. vermogen 2 x 180 W (ingangsniveau)
luidspreker uit impedantie 8 Ω
versterker in impedantie 4 Ω
afmetingen (h x b x d) 52 x 425 x 260 mm
gewicht 4,51 kg
kleur zwart / zilvergrijs

KLEUREN zwart / zilvergrijs

Nieuw
design!

De rubberen afwerking zorgt voor een 
aangenaam aanrakingsgevoel en een 

luxueuze uitstraling. 
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SVC4.2
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Met de SVC4.2 kan je tot vier paar luidsprekers aansluiten op één 
versterkeruitgang. Het apparaat zorgt ervoor dat je versterker 
daarbij niet te zwaar belast wordt. De praktische draaiknoppen 
op het voorpaneel laten je toe om het volume van elk paar 
luidsprekers apart in te stellen. Op die manier kan je maximaal vier 
verschillende volumezones creëren. De stijl en afwerking van de
SVC4.2 zorgt voor een perfecte harmonie met uw hifi-installatie.

omschrijving volume re geling voor 4 paar luidsprekers
max. vermogen 2 x 80 W (ingangsniveau)
luidspreker uit impedantie 8 Ω
versterker in impedantie 4 Ω
afmetingen (h x b x d) 52 x 314 x 240 mm
gewicht 1,93 kg
kleur zwart / zilvergrijs

KLEUREN zwart / zilvergrijs

Nieuw
design!

De rubberen afwerking zorgt voor een 
aangenaam aanrakingsgevoel en een 

luxueuze uitstraling. 

MULTIROOM



vermogen 2 x 40 W
nominaal vermogen (rms) 2 x 20 W
stereo ja
weerstand 4 - 16 Ω
afmetingen (h x b x d) 75 x 75 x 75 mm
afm. binnenwerk 45 x 45 x 50 mm
kleur crème / wit / sterling grijs /

antraciet

vermogen 2 x 40 W
nominaal vermogen (rms) 2 x 20 W
stereo ja
weerstand 4 - 16 Ω
afmetingen 503E
kleur wit en zilvergrijs

Met deze volumeregelaars kan je in elke kamer (of zone) afzonderlijk 
het volume van de luidsprekers regelen. Ze zijn verkrijgbaar in lage 
impedantie- en 100 V-versies, zowel in Niko- als BTicino-uitvoeringen.

 N-VOLST-100
 crème

N-VOLST-122
antraciet

N-VOLST-101
 wit

TNW-VOLST
BTicino Light

N-VOLST-121
sterling grijs

TNS-VOLST
BTicino Light tech

volumeregelaars
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M1

M2
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De IR-oplossingen zijn infrarood verlengsystemen op netstroom die 
een volledige bediening op afstand mogelijk maken van audio- en 
videocomponenten (bijv. blu-rayspeler, A/V-ontvanger, dvr-speler, 
satellietontvanger, kabeltuner, enz.) die zich in een gesloten kast of in 
een andere ruimte bevinden of verdekt  
en/of uit het zicht opgesteld zijn.

IR PRO FLUSH IR PRO MINI
inbouwontvanger mini-opbouwontvanger
IRHUB4 verdeelblok IRHUB4 verdeelblok
2x 3IREDB drievoudige IR-emitters met 
knipperende feedback om in totaal 6
apparaten te verlengen

2x 3IREDB  drievoudige IR-zenders met 
knipperende feedback om in totaal 6
apparten te verlengen

Extra kleefstickers voor de zenders Extra kleefstickers voor de zenders
1 x IRQC IR snelkoppelingkabel 1 x IRQC IR kabel voor snelle verbinding

4 gekleurde, verwisselbare topcovers 
meegeleverd Dubbelzijdige kleefsticker meegeleverd

230 V ~ 50 Hz tot 12 VDC 230 V ~ 50 Hz tot 12 VDC
Voedingsadapter Voedingsadapter
Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing

M1

Enkelvoudige IR Flasher  
De mini-jack sluit je aan op het IR 
 connectieblok en de  zelfklevende ‘flash-
er’ bevestig je op het infraroodvenster 
van bijv. een cd-speler.

M2

Dubbele IR Flasher 
Idem als de enkelvoudige flasher, maar 
voor het aansluiten van twee beeld- of 
geluidsystemen. 

ir-oplossingen

IR FLASHERS IR PAKKETTEN

MULTIROOM



Multiroom wordt
multicontrole

Overal muziek in je huis.  
Elke ruimte haar eigen klank.  
Met één centrale ART-versterker kies je voor muziek waar je wil, wanneer je maar wil, zon-
der dat elke ruimte ontsierd wordt. Elke smartphone, tablet, pc en speciale touchscreens 
geven je de mogelijkheid playlists te integreren, te streamen of twee radio’s aan te 
sturen. Je kan de ART integreren in je domotica of netwerk en mp3-muziek op de USB-stick 
beluisteren. Kies voor ArtSound, en multiroom wordt multicontrole.

124
ArtSound | Dé gids



125125
PROJECTONDERSTEUNING

Elke situatie vergt een specifieke aanpak.  
Met andere woorden, niets is hetzelfde.

Om een en ander in kaart te brengen heb je soms hulp nodig.  
Daarvoor kan je terecht bij project@artsound.be.  

We helpen je dan graag gericht verder.  
GRATIS en met oog voor een betaalbare oplossing. 

Om dit goed te kunnen doen, moet je ons wel input bezorgen.  
Dan weten we precies wat je nodig hebt om je eigen project uit te werken. 

We stelden alvast een handige lijst voor je samen die je (en ons)  
een heel eind op weg helpt.

projectondersteuning
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gebouw
• In welke type omgeving/woning had je graag een  

audio-installatie geplaatst? 
• Hoe ziet het design van het gebouw eruit? Modern / Klassiek / ...
• Welk type materialen worden hoofdzakelijk gebruikt: hout, 

 baksteen, glas, gyproc, ...

klank
• Waarvoor moet je systeem dienen?  

Algemene achtergrondmuziek, actieve luisterruimte, ...
• Welke geluidskwaliteit wens je te bekomen in de diverse zones? 
 

Maatwerk vraagt niet alleen om slimme oplossingen, 
maar ook om gedetailleerde informatie over jouw 
project en verwachtingen. Met deze handige 
vragengids breng je alles in kaart. 

Stuur je ze liever door? Geen probleem. 
Gebruik dan het online formulier op www.artsound.be.
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PROJECTONDERSTEUNING

project@artsound.be
Frankrijk : info@sonoprof.fr
www.artsound.be/nl/support
je persoonlijke coach!

luidsprekers
• Gaat je voorkeur uit naar inbouw- of  

opbouwluidsprekers?
• Indien je voor inbouwluidsprekers kiest,  

wat is je maximum plafonddiepte?

ruimtes
• Hoeveel zones moeten er van geluid voorzien 

worden?
• Hoe groot zijn die ruimtes en welke  

plafondhoogte hebben ze?
• Moet elke zone afzonderlijk aangestuurd  

kunnen worden?
• Als je bij de vorige vraag “ja” antwoordde,  

wil je lokale bediening?
• Hoe groot zijn je woonkamer en keuken?
• Beschik je over een versterker? 
• Zo ja, welk type versterker? (merk, type)
• Wil je home cinema integreren in de  

woonkamer of tv-ruimte? 
• Wil je over verschillende audiobronnen  

beschikken op hetzelfde moment? 

Domotica
• Wil je de muzikale setting integreren  

in je domotica-oplossing? 
• Zo ja, wat is je domotica-oplossing?

Je kan desgewenst bestanden toevoegen  
die ons helpen een meer gedetailleerde  
offerte te maken. Bijvoorbeeld een plattegrond 
van je woning.

Deze vragen vind je ook op onze site  
www.artsound.be waar je ze online invult en  
onmiddellijk kan doorsturen. 
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