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Universals, nieuwe luidsprekers met 20 jaar ervaring 
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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. 
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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. 

 

De meegeleverde RF afstandsbediening laat discrete installatie van de unit 

ART3.1BT toe. Eén druk op de knop volstaat om te kiezen voor analoge of 

digitale radio, jouw extra aangesloten bron of het gekoppelde Bluetooth 

apparaat. Bovendien kan je de presets van de radio naar keuze in de 

geheugenfunctie opslaan. Bovendien kan je de presets van de radio naar 

keuze in de geheugenfunctie opslaan 
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4tunes1: 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. 
 

http://www.houseofmusic.be/images/filelib/Universals_84698.zip
http://www.houseofmusic.be/images/filelib/Art31_84695.zip
http://www.houseofmusic.be/images/filelib/4tunes_84694.zip
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4tunes2: 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. 
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4tunes3: 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 Bluetoothals 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. 
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De Ri60 vertelt een verhaal. Met dit elegante, zwarte juweeltje kan 

je tot 10.000 radiostations van over de hele wereld ontvangen. Het 

toestel beschikt over alles wat radioliefhebbers koesteren: WiFi, een 

programmeerbaar geheugen voor vijf radiostations en een 

wekkerfunctie. De afstandsbediening laat je toe om vanuit je luie 

zetel te zappen tussen verschillende kanalen. De Ri60 is de radio van 

de toekomst. 
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Met de SVC6.2 (SVC4.2) kan je tot zes (4) 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/vier verschillende volumezones creëren. De stijl en 

afwerking van de SVC6.2 (SVC4.2)zorgt voor een perfecte 

harmonie met uw hifi-installatie. 
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