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MOMENTEN
BLIJVEN PLAKKEN
MET MUZIEK
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Waarom vergeet u sommige momenten niet, hoe onbeduidend ze ook lijken?  
Omdat u er meteen de muziek bij hoort die toen klonk.  
Een popsong die zich ongemerkt in uw oor wurmt. Een riff die zich in uw  
hersenen vastbijt. Een symfonische golf die een verhit gesprek overspoelt.  
Een pompende beat die uw hartslag echoot. Zoveel soorten muziek hebben zich 
aan evenveel momenten vastgehaakt en voor altijd uw geheugen ingepalmd. 
En met de hulp van ArtSound komen ze in volle glans weer tevoorschijn.

TROOSTENDE NOTEN
Traag en statig walst de 
driekwartmaat van Leonard Cohen 
doorheen de uitvaart van uw 
vader. Het grijpt u bij de strot en 
balsemt tegelijk de pijn. Muziek 
troost, op momenten waar u het 
hard nodig hebt.

OPZWEPENDE NOTEN
Een spontaan sofadansje, een fonkelende 
discotempel, een dreunende percussie op een 
festivalwei: alle lijven gaan spontaan aan het 
wiegen, springen, tollen. Muziek bevrijdt, op 
momenten waar u ontspanning zoekt.
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DEINENDE NOTEN
Languit met een wijntje op 
een ligstoel aan het zwembad. 
Soezend op een luchtmatras op 
de golvende zee. Zoevend in 
een cabrio langs een slingerende 
kustweg. Muziek dobbert, 
op momenten waar u de tijd 
ongegeneerd laat wegvloeien.

STIMULERENDE NOTEN
Gedachtenstroom uit, luidsprekers aan: op de 
tonen van uw eigen playlist vindt u de juiste cadans 
tijdens uw dagelijkse fitnessloop. Muziek prikkelt, op 
momenten waar u uw grenzen aftast. 
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OP AL DIE MOMENTEN, HOE KLEIN OF HOE GROOT OOK, PAST 
EEN SOUNDTRACK ALS KINDERVOETJES OP VADERS DANSENDE 
VOETEN. MET DE LUIDSPREKERS VAN ARTSOUND ROEPT U ZE, 
ZO LUID OF STIL ALS U HET WILT, ZO WEER OP.
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VERTROUW 
ONS UW 
WERELD TOE
EN WIJ STEKEN 
ER MUZIEK IN

Sommige concurrenten kunnen het niet 
laten. Van zodra ze u zien pakken ze 
uit met glanzende brochures, technische 
verkoopspraatjes en om de haverklap een 
verwijzing naar hun oogverblindende imago. 

Bij ArtSound houden we eerst onze mond.  
We luisteren aandachtig naar wat u te zeggen 
heeft. Kijken naar uw ruimte. Analyseren uw 
verzuchtingen. Daarna krijgt u van ons de  
geknipte oplossing die uw privéleven of  
werk op muziek zet.  

Slim van ons? Slim van ú.
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WIJ LUISTEREN VAN DICHTBIJ
NAAR WAT U BEWEEGT
Het begint zo: u maakt een afspraak en installeert zich in onze luisterkamer.  
Die noemen we zo omdat wij er naar u luisteren en u naar onze producten.  
Daar kunt u honderduit of in één zin vertellen wat u precies wilt. Handig daarbij is 
een pdf van een plattegrond, een deadline en een inschatting van uw budget. 
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EEN HELE DIENST TOT UW DIENST
Daarna laten wij onze technische dienst op u los. Steunend op hun jarenlange 
ervaring en hoogtechnologische knowhow (we mogen het toch één keer zeggen) 
leggen wij u een plan voor op maat van uw leven en werk. Compleet met de 
modellen en het aantal luidsprekers, de auditieve vulling van uw ruimtes - van 
woonkamer tot fabriekshal - de noodzaak van een versterker, het soort verbinding, 
bediening met draad of op afstand enz. Kortom: u krijgt van ons gratis een 
doordacht, kant-en-klaar voorstel, op maat van uw behoeften en budget.
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DIRECT VAN HART NAAR HART, 
ZONDER VERVORMING
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Muziek die uit het hart komt moet direct het hart van de luisteraar bereiken.  
Zonder vertraging, vervorming of ruis. 
De luidsprekers van ArtSound nemen die taak ernstig: ze reproduceren onstuimige 
en ingetogen passages even nauwgezet en sturen ze de oren en het hart van de 
luisteraars in. Waar die zich ook in de ruimte bevinden. De modellen kiest u met  
onze hulp volgens de taak die u ze wilt opleggen. 

EEN COMPLEET GAMMA
Een muziekinstallatie met versterker en luidsprekers zet 
elektrische signalen om in geluidssignalen, die zich via 
trillingen in de lucht naar onze oren toe bewegen. 
ArtSound heeft zich dat proces in de loop der jaren 
helemaal eigen gemaakt, we zijn er dan ook experts 
in geworden. 
Het is dus geen toeval dat wij vandaag als 
marktleider zo’n complete reeks luidsprekers kunnen 
aanbieden. De ene iets knapper dan de andere. 
Of compromislozer inzake geluidskwaliteit. Naar 
welk geluid uw oren ook snakken, u vindt bij ons de 
luidspreker die u altijd al gezocht heeft. Tegen een 
prijs die u als muziek in de oren klinkt. 

In een klerenwinkel bijvoorbeeld moeten ze 
sfeer scheppen, in een warenhuis heldere 
informatie overbrengen, in een restaurant  
de klanten aan tafel houden en in een  
huiskamer de toehoorder ontroeren.
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Intiimi p 45 // Happi p 55 // Sonar p 102

EEN KAMERBREED EVENWICHT
Inzake ruimtevullend vermogen 
komen onze reeksen Intiimi, Happi 
en Sonar sterk uit de hoek. Ze sturen 
hun warme klanken naar alle hoeken 
van de kamer, waardoor uw gast 
vlakbij de luidspreker zich niet hoeft 
te ergeren aan gemors met decibels. 
Terwijl een andere wat verderop met 
één oor tegen het plafond moet 
plakken om ook maar iets van de 
muziek op te vangen. Volume dat 
u van uw sokken blaast: het moet 
kunnen, maar dan wel evenwichtig 
gestopt in een breed spectrum.  

Wij bouwen onze luidsprekers rond 
klankkwaliteit. Die varieert volgens 

de bedoeling van de klant: informatie, 
sfeerschepping, vrolijk dansen, ingetogen 
luisteren ... Voor elke functie hebben wij  
de geschikte box.  Marc Goovaerts, klankingenieur

UITGEPUURDE 
INBOUWPARELS
Verwacht van ArtSound geen opge-
fokte technische hoogstandjes die 
uw luidspreker nerveuzer, lees com-
merciëler, doen klinken. Wij zweren 
bij een zuivere klankweergave, in 
alle intonaties en met een minimum 
aan vervorming. In onze hoog-
technologische Intiimi bijvoorbeeld 
steekt een dubbele filter die voor 
een uitgekiend pallet aan intona-
ties zorgt. Deze serie strakke inbouw-
juweeltjes scoort uitzonderlijk sterk 
in de middentonen, die ongeveer 
60% uitmaken van het geluid dat 
de mens zelf voortbrengt.  

golflengte

amplitude
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Sonar-reeks p.xx // FL-A80 p xx
subwoofers p. xx // centerspeakers p xx

Sonar p 102

MIDDEN IN DE FILM, MAAR OOK IN DE SONG
Onze oplossingen bezorgen u de onderdompeling van 
surround, maar dan aangevuld met pure luisterkwaliteit 
voor wanneer u niet naar de film kijkt. Neem nu de 
AS350’s van de compacte Sonar-reeks, twee is genoeg. 
Hun hoogglanshouten conische kabinet geeft uw 
interieur een strakke, klasrijke toets. Samen met de 
centrale luidspreker ASC350 schenken ze u een zeer 
gedetailleerde, superieure klank. Ze vormen een 
complete theaterset met de compacte subwoofer ASA65 
of ASA80 in originele kubusvorm. Of met de FL-A80: die 
is nog kleiner en makkelijk achter het gordijn of in de 
buffetkast te verbergen.

MET EEN BLOEDSTOLLENDE KLANK 
VOELT U DE FILM IN UW HELE LIJF 
Nog niet zo lang geleden werd de filmliefhebber met alle soorten 
surround-installaties om de oren geslagen. Die vulden de woonkamer niet 
alleen met geluid, maar ook met kleine en vooral zeer grote luidsprekers. 
Met ArtSound kan het anders. We nemen veel minder plaats in én geven 
u meer luisterkwaliteit in de plaats.
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ONS DESIGN 
PLOOIT ZICH 
PASSIONEEL 

NAAR KLANK

Design betekent vormgeving.  
En wij geven vorm, uitgepuurd.  
Niet alleen om het oog te strelen. 
Onze designers willen per se het 
werk van onze klankingenieurs alle 
eer aandoen door de superieure 
klank van hun collega's in een vorm 
van hetzelfde niveau te gieten. Het 
resultaat: luidsprekers die evenveel 
mogen gezien als gehoord worden. 
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AS410 p 108 // Universals p 110
Intiimi p 45 // Kurv p 116

DESIGN GEEFT 
VORM AAN KLANK
Ziet u uw luidsprekers als 
trofeeën in uw jacht naar status? 
Dan is ArtSound niets voor u. 
Hoe fraai onze luidsprekers 
ook ogen, ze dienen eerst en 
vooral om uw oren te plezieren. 
Daarom werken onze designers 
zo intens samen met onze 
audio-ingenieurs. Om precies 
de luidspreker te maken die ú 
verlangt: een sfeerschepper op 
de achtergrond, een krachtig 
instrument om uw geliefkoosde 
muziek in elk detail weer te 
geven, een heldere overbrenger 
van steminformatie ... Perfect 
aangepast aan de ruimte waar 
u hem een plaats geeft.

DESIGN MOET BLIJVEN
Bij ArtSound maken we onze luidsprekers zo 
tijdloos mogelijk. Dat wil zeggen: ze zijn zo 
degelijk dat ze lang meegaan, pakweg 15 
jaar. Dus moet u ons ook zo lang graag zien. 
Ons design geeft u een goed beeld van onze 
toekomstvisie. Niet pocherig, maar uitgepuurd. 
Niet schreeuwerig, maar discreet. 

KLINKENDE NAMEN
De nieuwste creatie van ArtSound, 
Kurv, speelt heel origineel in op de 
behoeften van morgen. Auditief, 
visueel, maar ook technologisch. 
Onze Intiimi verdwijnen wel in uw 
interieur, maar eigenlijk verdient 
hun dunne esthetiek met perfecte 
hoeken en fijnmazige grille een 
aparte spot. De AS410 kreeg dan 
weer een lichtgebogen kast van 
hoogglans glasvezel mee, wat 
hem een ingetogen elegantie 
bezorgt. De compacte Universals 
tenslotte getuigen van een grootse 
tijdloosheid door hun afgeronde 
hoeken en hun uiterst sober ontwerp. 
In de quartzkleur komen ze het 
sterkst tot hun recht.

Ons design brengt een ode aan de klank. 
Wie onze luidsprekers ziet en hoort 

moet er stil van worden 
Jan Pieters, hoofddesigner.
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KIJK EENS HOE MOOI 
U ZE NIET KAN ZIEN

Vóór onze handen aan het tekenen slaan,  
leggen wij bij ArtSound ons oor te luisteren bij 
onze klanten. Dus weten we dat joekels van 
luidsprekers alleen nog in de woonkamers van 
overjaarse hippies te vinden zijn.
Voor wie graag luidsprekers van bescheiden formaat 
ziet ontwerpen wij parels van esthetiek. Voor wie ze 
liever niet ziet, doen wij hetzelfde. Maar dat soort 
parels cijfert zich dan wel weg in uw dagelijkse 
decor. Dat kan omdat ze zo dun zijn of omdat u ze 
kan spuiten in de kleur van de ruimte. Design als 
verdwijntruc dus, omdat de klank de show steelt.
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Flat p 68 // Happi p 55 // Intiimi p 45

WIJ MAKEN ONS  
SMAL VOOR U
Intiimi betekent ‘pure intimiteit’ in het 
Fins. Voor deze  inbouwluidsprekers 
schept ArtSound auditief en 
visueel complete intimiteit met de 
ruimte rondom. Het frame van 
de fijnmazige grille is maar 1 mm 
breed en de hele grille is maar 
enkele mm dik. Ook de Flat- en 
Happi-reeks gaan helemaal in de 
muur of het plafond op. Happi is 
Fins voor open: deze luidsprekers 
sturen de klankvibraties in een 
open, zuivere en warme vorm uw 
wereld (ook buiten) in.
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Flat p 68 // Basic p 78 // X-tended p 63 // Happi p 55

Onze inbouwluidsprekers worden 
geboren uit een innige samenwerking van 

designers met klankingenieurs.  
Die kinderen van ons zie je bijna niet,  
maar ze laten wel van zich horen.  
Dieter VanHoenacker, senior product manager 

GEEF ZE ZELF EEN KLEURTJE
Als u dat wilt, integreert u de Intiimi, Flats of Happi 
zelfs nog meer: u verft ze simpelweg in de kleur van 
het decor. Met een spuitbus, want met een kwast 
schildert u de grillegaatjes dicht. Dit kan u ook voor 
de andere inbouwluidsprekers, namelijk de X-tended- 
en de Basic-reeks, met uitzondering van MD30 en 
MD50.
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LIEFDE VOOR  
MUZIEK ROEST NIET 
ALS ZE WATERBESTENDIG IS 

HET KLIMAAT VERANDERT WEL,  
MAAR MOETEN WE DAAROM ONZE  
GOEIE GEWOONTES VERANDEREN? 
Ongetwijfeld schudt u samen met ons van neen.  
Bij regen tijdens uw zomerse barbecues schuilt u  
gewoon onder een parasol of uw dakluifel.  
De sfeer blijft onaangetast, want uw waterbestendige 
op- en inbouwluidsprekers blijven ook bij rechtstreekse 
regeninslag onverstoord muziek spuien. 
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Waterproof p 90 // outsiders p 115 // U3 p 132 // U6 p 133
Kurv p 116

STOERE JONGENS
Wilt u dat muziek u ontspant of oppept, waar 
u ook gaat? De draagbare radioboosters 
U3 en U6 vergezellen u overal, van werf tot 
kampeertent. Onder hun stoere bast schuilen een 
krachtige tuner en prachtige bassen. 

FLUITEND ZWEMMEN
Baantjes trekken in een golf van classics, van Bach 
tot Bacharach? Bouw dan in uw zwembad eerst de 
Waterproof-reeks in. Elk onderdeel is waterbestendig 
en wordt niet beïnvloed door hoge of lage 
temperaturen. Bovendien hebben ze een groter 
spreidingsdifferentieel, waardoor de muziek verder 
draagt. Wat ze dan meteen ook zeer geschikt maakt 
voor grote terrassen.    
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DON’T STOP THE RAIN
Laat uw tuinfeest niet verwateren door een 
regenvlaag of te hoge/lage temperaturen.  
Onze luidsprekers, van binnenwerk tot beugel, laten 
zich niet door het weer van hun stuk brengen. 
U wil muziek horen én de tuin verfraaien? Zoek geen 
zingende tuinkabouter, zet de knappe Kurv bij u in 
de zon. Of hang een Outsider aan uw terras en 
laat hem zijn heldere, warme klanken de hele tuin 
in sturen. Buitenbeentje in deze opbouwreeks is 
de Rock, in de vorm van ... jawel. Hij gaat op in de 
natuur en u in zijn geluidskwaliteit. 

We maken er een punt van om onze klanten overal muziek te bieden, 
dus ook buiten. Sommige exemplaren mag je gerust laten hangen of staan 
in weer en wind, ze blijven koppig hun werk doen.  
Devy Van Cauwenberghe, Project Manager. 
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VOCHT OF GEEN VOCHT,
HET PLEZIER SPAT ERVAN AF
Vaak bekruipt u de zin om zelf water of damp op te zoeken.  
In uw badkamer of sauna bijvoorbeeld. Maak dan uw plezier 
compleet met de hartverwarmende of verfrissende lievelingsmuziek 
die uit uw luidsprekers vloeit. Hun speciale coating of onderdelen 
laten zich niet door vocht aantasten of stoten zelfs water af. 
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Happi p 55 // X-tended p 63

Hebt u een restaurant? Kruid het werk van 
de keukenploeg met een X-tended of Happi. 
Beide inbouwluidsprekers zijn bestand tegen 
keukendampen en Vlaamse schlagers. 

BINNENWATERPRETJES
Dompel u onder in de beslotenheid van uw 
badkamer of sauna. De X-tended-inbouwreeks 
versterkt uw rust of opwinding, zonder dat ze zich 
door waterspatten of condens van de wijs laat 
brengen. 

MINIDESIGN, MAXIGENOT
Sommige mensen vinden genot 
in lekker lang baden. Anderen 
peigeren zich liever af in de 
fitnesszaal. Wat hen bindt? 
De warme, volle klanken uit 
de bijna onzichtbare Happi-
inbouwluidsprekers. Die voelen zich 
even goed thuis in vochtige ruimtes 
als hun luisteraars.    
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MUZIEK TOT  
IN ELK HOEKJE,  
DAT ZIET U WEL ZITTEN.

U HOUDT VAN VELE MUZIEKJES, 
VOOR ELKE STEMMING 
EEN ANDER GENRE. MAAR 
HEBT U WEL DE GESCHIKTE 
LUIDSPREKER VOOR ELKE 
RUIMTE, VAN HET KLEINSTE 
KAMERTJE TOT DE GROOTSTE 
FABRIEKSHALL? 

ArtSound wel. Het juiste model, het juiste aantal, het juiste 
audioverdeelsysteem: wij maken u dolgraag wegwijs in ons 
gamma. Wij houden namelijk van vele muziekjes.
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ART3.1BT: HET SLIMME MUZIEKDOOSJE
Muziek gewenst in de keuken? Steek de enige echte 
ART3.1BT van ArtSound naast uw inbouwluidsprekers in 
uw valse plafond. Via uw afstandsbediening vindt dit 
doosje meteen wat u zoekt in zijn ingebouwde tuner, 
een Bluetooth-apparaat of externe bron.

EN HOEVEEL DECIBELLETJES WIL U?
Niet iedereen in huis heeft op hetzelfde moment gelijke muzikale 
behoeften. Via onze volumeregelaars SVC4.2 en SVC6.2 sluit u 4 tot 6 
paar luidsprekers aan op één versterkeruitgang. Met de draaiknoppen 
op het voorpaneel stelt u het volume van elk paar luidsprekers apart in 
en creëert u tot zes verschillende volumezones. De volumeregelaar zorgt 
ervoor dat uw versterker daarbij niet te zwaar belast wordt. De rubberen 
afwerking voelt prettig aan en harmonieert prachtig met uw hifi-installatie.

Ik wou ook in mijn bureau boven muziek van mijn keuze  
en heb een ART3.1BT in het plafond gestopt.  

Een druk op de afstandsbediening en de muziek van Klara,  
mijn iPod of mijn streamingsite vloeit de kamer in.  
Evy De Putter, blogster en bewonderaarster van ART3.1BT 
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Multiroom p 136 //  Active p 38

GET ACTIVE! 
Omdat wijzelf niet zonder muziek 
kunnen, scheppen wij er plezier in 
om de drempel tot muziek almaar 
te verlagen. Dus hebben wij onze 
inbouwboxen Flat en Happi actief 
gemaakt. Geen aparte versterker 
nodig, die zit in uw luidsprekers. 
Met Bluetooth® plukken ze in elke 
ruimte uw lievelingsmuziek van een 
streaming dienst of de radio. En 
dankzij de gepatenteerde drivers 
trakteert u uw oren op een sublieme 
geluidskwaliteit.

Universele tip: de kleine Universals van ArtSound 
hebben een stevige basreflexbehuizing die in elke 
ruimte grote prestaties levert. Uw toilet, keuken, 
bureau, winkel, cafetaria ... u kiest maar.
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EEN ARTSOUND 
LUIDSPREKER KLINKT 
DUURDER DAN 
HIJ IS

Jonge starters hebben meestal weinig armslag om een audio-
installateur onder de arm te nemen. Met ArtSound kopen en 
installeren ze zelf de geluidskwaliteit die ze nodig hebben. 

Voor wie een delicatessenwinkel begint volstaat misschien sfeermuziek.  
Wie een cocktailbar start wil al meer geluidskwaliteit. Wie zijn luxeflat inricht 
verkiest wellicht topklasse in designverpakking. In welk professioneel of  
privé-leven u zichzelf ook ziet, u kiest uit ons gevarieerde gamma de 
luidspreker die er perfect in past. Tegen een prijs die perfect in uw budget 
past.

welke luidspreker past bij jouw project?  
vraag advies via info@artsound.be
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INGEWERKT VOOR EEN OPTIMALE UITWERKING
Het is een ongeschreven wet die de ware liefhebber van hifimateriaal 

graag beaamt: 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.  
Met die filosofie in het achterhoofd bouwt ArtSound inbouwluidsprekers. 

Het discrete design en de geavanceerde technologie dienen  
bij ons één ding: het luisterplezier.

inbouwluidsprekers
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Active
DEZE ACTIEVELINGEN WERKEN RUSTGEVEND

Van vier van onze topmodellen hebben we een draadloze versie 
gemaakt. Dat houdt meer in dan: geen gedoe met draden.  

Ze laten zich namelijk bedienen met smartphones of tablets en  
geven de muziek van alle bronnen, van mp3 tot streaming radio,  

actief en loepzuiver door.
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De toekomst is vlakbij: in de muur van het 
terras of het plafond van de keuken. De 
Active-modellen van Flat en Happi zijn 
staaltjes van geavanceerde audiotechnologie, 
draadloos gekoppeld aan een verbluffend 
gebruikscomfort.  

INGEBOUWD 
GEBRUIKSGEMAK
Vier modellen van onze Flat- 
en Happi-series hebben we 
hoogtechnologisch gepimpt tot 
draadloze luidsprekers. Wie een 
exemplaar uit dit Active-aanbod 
in huis haalt, maakt het zichzelf 
gemakkelijk. Er zit een eigen 
versterker in, die via Bluetooth® 
nauwgezet luistert naar je smart-
phone of tablet. Telkens van het 
terras naar binnen gaan om met de 
afstandsbediening naar de versterker 
te mikken hoeft dus niet langer.   

DRAADLOZE SCHOONHEID
De muziek die buiten of binnen moet weerklinken haal 
je uit alle soorten bronnen: mp3, streamingmedia, 
de radio ... Bovendien is de ingebouwde amplifier 
van een superieure D-klasse. Samen met de 
gepatenteerde ArtSound-drivers zijn deze actieve 
luidsprekers zowel voor stille luisteraars als luidruchtige 
feestvierders pure strelingen voor het oor.
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HPRO650BT

205

230

85

230 205
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 84 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit 205 mm
afm. (Ø x d) 230 x 85 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling ABS / aluminium grille
eigenschappen overschilderbare grille 

spatwaterbestendig
kleur wit
opties akoestische kit (KITRO3)

HPRO650BT vertaalt het ultieme 
comfort in een geniaal design. 
Dankzij ingenieuze ingrepen 
gaat deze frame loze speaker 
met ultra strakke grille 
 moeiteloos op in je keuken, 
woonkamer, terras of badkamer. 
Je gebruikt hem zowel binnen 
als buiten. Bovendien zorgt 
de aluminium woofer voor een 
uiterst  gedetailleerde klank die 
bijzonder ver draagt.   De inge-
bouwde klasse D-versterker met 
Bluetooth® aan boord zorgt voor 
eindeloos luisterplezier.

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

Frameloze luidspreker met quasi 
onzichtbaar design en draadloos comfort. 
Produceert een puntgave klank die 
 uitnodigt tot spontaan meezingen in bad. 

compatibel met
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AUX

HPRE650BT

160

245

190

70

280 245

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

bereik <50 m2

systeem 2-weg
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 70 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
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
samenstelling ABS / aluminium grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (KITRE2)

zwarte grille (GRILL RE650 B)

HPRE650BT vertaalt het ultieme 
comfort in een geniaal design. 
 Dankzij ingenieuze ingrepen 
gaat deze frameloze speaker 
met ultra strakke grille moeite-
loos op in je keuken, woonkamer, 
terras of badkamer. Je gebruikt 
hem zowel binnen als buiten. 
Bovendien zorgt de aluminium-
woofer voor een uiterst gedetail-
leerde klank die bijzonder ver 
draagt. De ingebouwde klasse 
D-versterker met Bluetooth® aan 
boord zorgt voor eindeloos luis-
terplezier.

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

zwarte grille (optie)

Bouw het terras om tot een minifestival-
podium. De dj hoeft zijn tuinzetel niet 
één keer uit te komen, tenzij om drank 
te halen.

compatibel met
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FL101BT
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

zwarte grille (optie)

Elke kamer zijn muziek. Het kan 
met deze actieve luidspreker 
set. De FL101BT verbergt een 
ingebouwde versterker waar-
mee je via de AUX-ingang elke 
bron kwijt kan. Heb je het liever 
draadloos? Geen probleem,  
de Bluetooth®-verbinding maak 
je in een wip. Het design van 
de luidspreker is strak en tijdloos. 
Met een frame van amper 1 mm 
en ultravlakke grille breekt hij 
alle records.

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 65 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afm. (h x b x d) 170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITSQ1)

zwarte grille (GRILL SQ525 B)

Serveer de klanten de muziek die 
naadloos bij het concept van de 
zaak aansluit. Draadloos ook, via de 
smartphone of tablet. 

compatibel met
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FL501BT

180

200

70

200 180

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Elke kamer zijn muziek. Het kan 
met deze draadloze luidspreker 
set. De FL501BT verbergt een 
ingebouwde versterker waarop 
je via de AUX-ingang elke bron 
kwijt kan. Heb je het liever 
draadloos? Geen probleem, de 
Bluetooth®-verbinding maak je 
in een wip. Het design van de 
luidspreker is strak en  tijdloos. 
Met een frame van amper 1 mm 
en ultravlakke grille breekt hij 
alle records.
 

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 65 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (Ø) 180 mm
afm. (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO2)

zwarte grille (GRILL RO525 B)

zwarte grille (optie)

Design, klank, draadloos gebruiksgemak  
..., alles staat in het teken van het 
grenzeloze zengevoel.

compatibel met
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HOORBARE EN ZICHTBARE SCHOONHEID
Intiimi betekent in het Fins ‘puurheid’ en ‘pure intimiteit’.  

En dat is precies wat ArtSound met deze erg complete reeks wil 
omhelzen. Ze bestaat uit compacte luidsprekers die warmte uitstralen, 

maar ook grotere krachtige versies die imponeren.



Intiimi

INTIMITEIT VAN 
WERELDNIVEAU
Twee jaar spendeerde ArtSound 
aan de ontwikkeling van de 
Intiimi. Het resultaat mag gezien 
en gehoord worden. Deze reeks 
 compromisloze luidsprekers getuigt 
van wereldklasse, zowel esthetisch 
als akoestisch. 

GODDELIJK DESIGN 
De Intiimi-reeks munt uit in onopvallendheid. Met 
een bijna frameloze grille van 1 millimeter, een dikte 
van net geen 5 millimeter, perfecte hoeken en een 
uiterst fijnmazige grille, maakt ze komaf met alle 
hedendaagse normen. 

OORSPRONG VAN HET WOORD: FINS 
BETEKENT: PUURHEID &  
PURE INTIMITEIT
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HEMELSE KLANK 
Intiimi is een exquis palet van hoogwaardige 
componenten. Achter de grille steekt een elegante 
gebogen frontplaat en een unieke toonregelaar.  
De op maat ontworpen titanium driver met 
een krachtige neodymiummagneet en een 
gepatenteerde ophanging kan naar eigen smaak 
bijgestuurd wordt. Vergulde aansluitingen zorgen 
voor een minimale weerstand. 
De geavanceerde scheidings- en correctiefilter — nog 
een patent van ArtSound — zuiveren het signaal van 
de versterker. En de basket is uit één stuk gegoten 
met de frontplaat voor een optimale stijfheid. 
In alle omstandigheden produceert Intiimi een 
hoogwaardige, harmonieuze klank, met een perfecte 
balans tussen hoge, midden- en lage tonen. 

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

VERZONKEN IN HET INTERIEUR
Met het plafond bereiken de Intiimi dan weer een 
totale harmonie dankzij de Flush Mount. Dat is 
een handige inbouwkit die uw luidspreker perfect 
in lijn brengt met uw plafond, zonder het minste 
hoogteverschil. 





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.

 richtbare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <40 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 4” neodymium
tweeter 1” richtbare neodymium titanium dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 84 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø) 150 mm
afm. (Ø x d) 175 x 80 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO1)

flush mount kit (FLKIT RO2040)
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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 geavanceerde 
scheidings filter en een correctie-
filter. Frontplaat en basket 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.

 richtbare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6” neodymium
tweeter 1” richtbare neodymium titanium dome
versterkervermogen 40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 4 - 8 Ω
frequentiebereik 58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø) 210 mm
afm. (Ø x d) 235 x 100 mm
gewicht / stuk 1,8 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO3)

flush mount kit (FLKIT RO2060)
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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 wereld-
prestaties voor deze afmetingen. 

 richtbare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <40 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 4” neodymium
tweeter 1” richtbare 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
afm. (h x b x d) 165 x 165 x 80 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITSQ1)

flush mount kit (FLKIT SQ2040)
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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 bijzon-
der krachtig. Warm en flexibel 
en inzetbaar in grote en kleine 
ruimtes. Hij is tevens geschikt 
voor home cinemasets op hoog 
niveau.

 richtbare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6” neodymium
tweeter 1” richtbare 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
afm. (h x b x d) 235 x 235 x 100 mm
gewicht / stuk 1,8 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITSQ3)

flush mount kit (FLKIT SQ2060)
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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

systeem 2-weg
woofer 4” neodymium
tweeter 1” richtbare 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
afm. (h x b x d) 220 x 150 x 70 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRE1)

flush mount kit (FLKIT RE2040)

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 RE2040 
bouw je in in een plafond, 
maar ook in een muur. Bijna 
ongemerkt vlak. Je kan hem zelfs 
meeschilderen.

 richtbare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling

52
ArtSound | Dé gids





RE2060

180

270

205

85

295 270

53

AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

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

bereik <50 m2

systeem 2-weg
woofer 6” neodymium
tweeter 1” richtbare 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
afm. (h x b x d) 295 x 205 x 85 mm
gewicht / stuk 1,8 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRE3)

flush mount kit (FLKIT RE2060)

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 
een stuk gegoten en reduceren 
zo de resonantie. De RE2060 is 
een uitstekende partner, zowel 
voor je klassieke muziekverzame-
ling, als voor je highend surround 
set.

 richtbare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling
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RE2080

230

335

255

100

360 335

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

Ons topmodel: goddelijke klank in  
elk detail.

bereik <50 m2

systeem 3-weg
woofer 8” neodymium
tweeter 1” richtbare 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
afm. (h x b x d) 360 x 255 x 100 mm
gewicht / stuk 2,2 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRE4)

flush mount kit (FLKIT RE2060)

Met een bijna frameloze grille 
van 1 millimeter en een dikte van 
net geen 5 millimeter maakt deze 
luidspreker komaf met de heden-
daagse normen. Achter de grille 
steekt een gebogen frontplaat-
gravure met een elegante stijl en 
een unieke toonregelaar. De tita-
nium driver met neodymium mag-
neet en  gepatenteerde® ophan-
ging kun je naar eigen smaak bij-
sturen. De Intiimi-reeks zuivert het 
signaal 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. 
 richtbare tweeter in een 
akoestische schelp
 manuele treble regeling
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Happi
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WATERAFSTOTEND ÉN MINIMALISTISCH
Happi is Fins voor ‘open’ en ‘zuurstof’. Hun strakke vorm kenmerkt zich door 

een flinterdun chassis en ingebouwde magneten onder de grille.  
Hun speciale filter, woofer en (draaibare) tweeter leveren een zuiver en 
warm geluid. Zowel binnen als buiten stoten ze waterspatten netjes af.  

INBOUW  |  HAPPI



 

HPRO525

180

180

200

77

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
	richtbare tweeter

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit 180 mm
afm. (Ø x d) 200 x 80 mm
gewicht / stuk 1,10 kg
samenstelling ABS / aluminium grille
kleur wit 
eigenschappen spatwaterbestendig

overschilderbare grille
opties akoestische kit (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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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Happi is Fins voor openheid, 
zuurstof. Deze HPRO550 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. Bovendien 
produceert hij in zijn  eentje een 
volwaardig stereo-effect dankzij 
zijn  dubbele tweeter en dub-
bele aansluitpunten.

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

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 2 x 0,75” neodymium alu dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit 180 mm
afm. (Ø x d) 200 x 80 mm
gewicht / stuk 1,10 kg
samenstelling ABS / aluminium grille
eigenschappen overschilderbare grille 

spatwaterbestendig
kleur wit 
opties akoestische kit (KITRO2)

zwarte grille (GRILL RO525 B)

Slechts ruimte voor één inbouwpunt, 
maar toch een stereo-effect?  
De HPRO550 geeft je de oplossing.

zwarte grille (optie)
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HPRO650

205

230

85

230 205

AFMETINGENTECHNISCHE 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
	richtbare tweeter

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit 205 mm
afm. (Ø x d) 230 x 85 mm
gewicht / stuk 1,25 kg
samenstelling ABS / aluminium grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

richtbare tweeter
spatwaterbestendig

opties akoestische kit (KITRO3)

De HPRO650 kan overal zijn mannetje 
staan. Ook op het terras. Ruimtevullend 
in open lucht.
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HPRO650BT

205

230

85

230 205
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 84 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit 205 mm
afm. (Ø x d) 230 x 85 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling ABS / aluminium grille
eigenschappen overschilderbare grille 

spatwaterbestendig
kleur wit
opties akoestische kit (KITRO3)

HPRO650BT vertaalt het ultieme 
comfort in een geniaal design. 
Dankzij ingenieuze ingrepen 
gaat deze frame loze speaker 
met ultra strakke grille 
 moeiteloos op in je keuken, 
woonkamer, terras of badkamer. 
Je gebruikt hem zowel binnen 
als buiten. Bovendien zorgt 
de aluminium woofer voor een 
uiterst  gedetailleerde klank die 
bijzonder ver draagt.   De inge-
bouwde klasse D-versterker met 
Bluetooth® aan boord zorgt voor 
eindeloos luisterplezier.

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

Frameloze luidspreker met quasi 
onzichtbaar design en draadloos comfort. 
Produceert een puntgave klank die 
 uitnodigt tot spontaan meezingen in bad. 

compatibel met
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HPSQ525

148

170

80

170 148

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” alu minium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare 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 80 mm
gewicht / stuk 1 kg
samenstelling ABS / aluminium grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (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 pakweg 
30 - 40 m2.

	aluminium woofer voor een 
hoger geluidsrendement
	aluminium grille mét 
magneetsysteem voor 
waterbestendigheid
	richtbare 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

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
	richtbare tweeter

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

bereik <50 m2

systeem 2-weg
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare 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
samenstelling ABS / aluminium grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (KITRE2)

zwarte grill (GRILL RE650 B)

zwarte grille (optie)

INBOUW  |  HAPPI



 

AUX

AUX

HPRE650BT

160

245

190

70

280 245

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS

bereik <50 m2

systeem 2-weg
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 70 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
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
samenstelling ABS / aluminium grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (KITRE2)

zwarte grille (GRILL RE650 B)

HPRE650BT vertaalt het ultieme 
comfort in een geniaal design. 
 Dankzij ingenieuze ingrepen 
gaat deze frameloze speaker 
met ultra strakke grille moeite-
loos op in je keuken, woonkamer, 
terras of badkamer. Je gebruikt 
hem zowel binnen als buiten. 
Bovendien zorgt de aluminium-
woofer voor een uiterst gedetail-
leerde klank die bijzonder ver 
draagt. De ingebouwde klasse 
D-versterker met Bluetooth® aan 
boord zorgt voor eindeloos luis-
terplezier.

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

zwarte grille (optie)

Bouw het terras om tot een minifestival-
podium. De dj hoeft zijn tuinzetel niet 
één keer uit te komen, tenzij om drank 
te halen.

compatibel met
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X-tended

63

GEEN SPATJE ONZUIVERHEID
De X-tended heeft door zijn aluminium woofer, (draaibare) tweeters en 
speciale filter een uitgebreide klankkleur: zuiver maar warm, met heerlijk 
diepe bassen. Door hun discrete look en waterbestendigheid voelen ze 

zich zowel op een buitenterras als in een badkamer thuis. 

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 binnen. 
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

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 65 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit 175 mm
afm. (Ø x d) 215 x 70 mm
gewicht / stuk 1,25 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (KITRO2)
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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 binnen. 
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

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit 195 mm
afm. (Ø x d) 225 x 80 mm
gewicht / stuk 1,45 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (KITRO3)
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SQ525.2

148

180

75

180 148

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS
De SQ525.2, hier in een strakke 
badkamer, is krachtig en spatwater-
bestendig. 

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare 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
afm. (h x b x d) 180 x 180 x 75 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (KITSQ1)

Met de X-tended reeks haal je 
de toekomst vandaag al binnen. 
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

systeem 2-weg
woofer 5,25” aluminium cone rubber edge
tweeter 0,75” richtbare 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
afm. (h x b x d) 280 x 190 x 75 mm
gewicht / stuk 1,7 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille

spatwaterbestendig
opties akoestische kit (KITRE2)

Met de X-tended reeks haal je 
de toekomst vandaag al binnen. 
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



Flat
JE HOORT HEM EERDER DAN JE HEM ZIET 

Het frame van de Flat-serie is 1 millimeter breed en 4 millimeter dun.  
De opvallend fijne grille voelt aan als zijde wanneer je erover wrijft. 
Sobere, bijna onzichtbare essentie dus, maar tegelijk een rijk geluid. 
De Flats installeer je in een handomdraai met de klikschroeven en de 

magnetische grille. 
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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 luidspre-
ker is ook opvallend gefinetuned 
en voelt bijna als zijde aan. De 
klank is correct, warm en draagt 
ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

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
afm. (h x b x d) 170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITSQ1)

zwarte grille (GRILL SQ525 B)

zwarte grille (optie)
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FL101BT
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170

70
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AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

zwarte grille (optie)

Elke kamer zijn muziek. Het kan 
met deze actieve luidspreker set. 
De FL101BT verbergt een inge-
bouwde versterker waarop je via 
de AUX-ingang elke bron kwijt 
kan. Heb je het liever draad-
loos? Geen probleem,  
de Bluetooth®-verbinding maak 
je in een wip. Het design van 
de luidspreker is strak en tijdloos. 
Met een frame van amper 1 mm 
en ultravlakke grille breekt hij 
alle records.

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 65 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (h x b) 148 x 148 mm
afm. (h x b x d) 170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITSQ1)

zwarte grille (GRILL SQ525 B)

Serveer de klanten de muziek die 
naadloos bij het concept van de zaak 
aansluit. Draadloos kan ook, via de 
smartphone of tablet. 

compatibel met
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FL301

160

245

190

70

280 245

AFMETINGENTECHNISCHE 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 luidspre-
ker is ook opvallend gefinetuned 
en voelt bijna als zijde aan. De 
klank is correct, warm en draagt 
ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

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
afm. (h x b x d) 280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk 2,125 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRE2)

zwarte grille (GRILL RE650 B)

zwarte grille (optie)
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FL401

160

180

70

180 160
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AFMETINGEN TECHNISCHE 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 luidspre-
ker is ook opvallend gefinetuned 
en voelt bijna als zijde aan. De 
klank is correct, warm en draagt 
ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <40 m2

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
afm. uitsnit (Ø) 160 mm
afm. (Ø x d) 180 x 70 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO1)
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FL501

180

200

70

200 180

AFMETINGENTECHNISCHE 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 luidspre-
ker is ook opvallend gefinetuned 
en voelt bijna als zijde aan. De 
klank is correct, warm en draagt 
ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

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 (Ø) 180 mm
afm. (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO2) 

zwarte grille (GRILL RO525 B)

zwarte grille (optie)
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FL501BT

180

200

70

200 180

75

AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Elke kamer zijn muziek. Het kan 
met deze draadloze luidspreker 
set. De FL501BT verbergt een 
ingebouwde versterker waarop 
je via de AUX-ingang elke bron 
kwijt kan. Heb je het liever 
draadloos? Geen probleem, de 
Bluetooth®-verbinding maak je 
in een wip. Het design van de 
luidspreker is strak en  tijdloos. 
Met een frame van amper 1 mm 
en ultravlakke grille breekt hij 
alle records.
 

bereik <50 m2

systeem 2-weg coaxiaal
woofer 5,25” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” polycarbonaat
versterkervermogen 2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid 88 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 65 Hz - 20 kHz
bronnen Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (Ø) 180 mm
afm. (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO2)

zwarte grille (GRILL RO525 B)

zwarte grille (optie)

Design, klank, draadloos gebruiksgemak  
..., alles staat in het teken van het 
grenzeloze zengevoel.

compatibel met
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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 millimeter, 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 regel-
schroeven, de grille bevestig je 
er  magnetisch aan. Bovendien 
produceert hij in zijn  eentje een 
volwaardig stereo-effect dankzij 
zijn  dubbele tweeter en dub-
bele aansluitpunten.

bereik <50 m2

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
afm. uitsnit (Ø) 180 mm
afm. (Ø x d) 200 x 70 mm
gewicht / stuk 1,1 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO2)

zwarte grille (GRILL RO525 B)

zwarte grille (optie)
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FL620

205

230

75

230 205

77

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 luidspre-
ker is ook opvallend gefinetuned 
en voelt bijna als zijde aan. De 
klank is correct, warm en draagt 
ver. Rechttoe, rechtaan.

bereik <50 m2

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
afm. uitsnit (Ø) 205 mm
afm. (Ø x d) 230 x 75 mm
gewicht / stuk 1,20 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO3)

INBOUW | FLAT



Basic
DE BETAALBARE KRACHT VAN EENVOUD

De Basic is een no-nonsenseluidspreker,  
op maat van wie degelijkheid wil inbouwen tegen een 

aantrekkelijke prijs. Hij is sober van lijn en veelzijdig van formaat.  
Hij laat zich dan ook overal horen, van toilet over woonkamer  

tot shop en kantine. 
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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

systeem voice coil
woofer 3” polypropyleen
tweeter -
versterkervermogen 10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid 91 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 15 kHz
afm. uitsnit (Ø) 80 mm
afm. (Ø x d) 105 x 44 mm
gewicht / stuk 0,375 kg
samenstelling metaal / metalen grill
kleur wit 

grijs
opties akoestische kit (KITRO105)

wit / grijsKLEUREN
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MD50

105

135

50

135 105
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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

systeem voice coil
woofer 4” polypropyleen
tweeter -
versterkervermogen 10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid 90 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø) 105 mm
afm. (Ø x d) 135 x 50 mm
gewicht / stuk 0,46 kg
samenstelling metaal / metalen grill
kleur wit 

grijs
opties akoestische kit (KITRO135)

wit / grijsKLEUREN
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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

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
afm. uitsnit (Ø) 135 mm
afm. (Ø x d) 165 x 70 mm
gewicht / stuk 1 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO1)
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MDC501

175

212

70

212 175
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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

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 (Ø) 175 mm
afm. (Ø x d) 212 x 70 mm
gewicht / stuk 0,92 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO2)
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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 krach-
tige speler voor middelgrote 
ruimtes. Zonder franjes, met een 
uitstekende prijskwaliteitverhou-
ding.

bereik <50 m2

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
afm. uitsnit (Ø) 205 mm
afm. (Ø x d) 240 x 70 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRO3)
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195

230

85

230 195
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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

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
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbaar grille
opties akoestische kit (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 franjes, 
maar een trouwe soldaat die 
kan omgaan met levendige 
techno en rustgevend klassiek. 
Scherp in prijs en prestaties.

bereik <50 m2

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
afm. (h x b x d) 180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk 0,950 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITSQ1)
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120

195

145

65

220 195
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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

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
afm. (h x b x d) 220 x 145 x 65 mm
gewicht / stuk 0,80 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (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

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
afm. (h x b x d) 190 x 280 x 70 mm
gewicht / stuk 1,3 kg
samenstelling ABS / metalen grille
kleur wit
eigenschappen overschilderbare grille
opties akoestische kit (KITRE2)
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Residentiële villa, Zottegem



Waterproof
WEER OF GEEN WEER, VER OF DICHTBIJ

Waar extreme vochtigheid in de lucht hangt, hangt een  
Waterproof-luidspreker op zijn plaats. Deze reeks wordt evenmin beïnvloed door 
extreem hoge of lage temperaturen. Echte sfeermakers voor in het zwembad of 

buiten dus, die de klanken bovendien mooi breed spreiden en ver dragen. 

 Voor gebruik binnen raden we doorgaans luidsprekers uit de Happi / X-tended reeks aan. 
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MDC6

125

155

50

155 125

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENSDe 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

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
afm. uitsnit (Ø) 125 mm
afm. (Ø x d) 155 x 50 mm
gewicht / stuk 0,5 kg
samenstelling ABS
kleur wit / zwart
eigenschappen vochtbestendig

wit / zwartKLEUREN
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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

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
afm. uitsnit (Ø) 133 mm
afm. (Ø x d) 180 x 83 mm
gewicht / stuk 1 kg
samenstelling ABS
kleur wit
eigenschappen vochtbestendig
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DC84

146

195

75

195 146

AFMETINGENTECHNISCHE GEGEVENS
Zelfs binnen zoekt de DC84 de  
extremen op. 

Dit is de allereerste vierkante 
uitvoering in dit genre! Daarmee 
beantwoordt de DC84 niet 
alleen aan strikte kwaliteitsnor-
men, maar past hij ook naad-
loos in in verschillende toepassin-
gen zoals zwembaden, terrassen, 
sauna, jaccuzzi, ... 

bereik <50 m2

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
afm. uitsnit (h x b) 146 x 146 mm
afm. (h x b x d) 195 x 195 x 75 mm
gewicht / stuk 0,95 kg
samenstelling ABS
kleur wit
eigenschappen vochtbestendig
opties akoestische kit (KITRO1)
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INSTALLEER EN HOU ZE VEILIG
Bij ArtSound willen we dat onze klanten zo snel en zo goed mogelijk 

van onze luidsprekers kunnen genieten. Daarom bieden we een 
aantal handige kits waarmee onze inbouwluidsprekers vlot kunnen 

geïnstalleerd worden. Ook in moeilijker omgevingen.  
En indien nodig beschermd tegen stof of vocht.   

inbouwoplossingen

INBOUW | INBOUWOPLOSSINGEN



KIT RO105 KIT RO135 KIT RO212 KIT RO238
samenstelling 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 RO525.2 / FL501 MDC620

 MDC501

STORTBETONKIT 
Met de CKIT creëer je een 
akoestische ruimte in gewelven of 
betonconstructies. De slimme oplossing 
voor akoestisch onvriendelijke 
omgevingen. Deze kit, die je installeert 
voor je het beton giet, genereert een 
mooie klank in elke betonconstructie.

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

STOFKIT
Deze kits dienen niet om de luidsprekers in het plafond of de muur vast te maken. 
Je schuift ze gewoon over het verfijnde binnenwerk, waardoor het beschermd wordt 
tegen stof, vocht en andere stoorzenders. 
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KITRE1 KITRE2 KITRE3 KITRE4
samenstelling 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 RE2080

FL301 / DC301
HPRE650BT

KITRO1 KITRO2 KITRO3
samenstelling vochtwerende MDF vochtwerende MDF vochtwerende MDF
binnenafm. (Ø) 160 mm 180 mm 210 mm
afm. (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 HPRO525 / RO525.2 / FL550 RO2060 / HPRO650 / RO650.2

FL501 / MDC501 / FL501BT FL620 / MDC620 / MDC650
HPRO650BT

KITSQ1 KITSQ3
samenstelling vochtwerende MDF vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b) 148 x 148 mm 210 x 210 mm
afm. (h x b x d) 220 x 220 x 98 mm 280 x 280 x 120 mm
geschikt voor SQ2040 / HPSQ525 / SQ525.2 SQ2060

FL101 / DC101 / FL101BT

AKOESTISCHE KIT
Dit zijn kits van waterafstotende MDF. Heel handig om te plaatsen en 
 akoestisch dempend. De kit neemt vervelende resonanties weg die ontstaan 
aan de achterzijde van luidspreker wanneer je die in een muur of plafond 
inbouwt.
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FLKIT RE2040 FLKIT RE2060 FLKIT RE2080
materiaal composiet composiet composiet
binnenafm. (h x b) 221,5 x 150,5 mm 296,5 x 206,7 mm 369,1 x 261,1 mm
afm. (h x b x d) 330 x 260 x 14 mm 409 x 319 x 14 mm 482 x 374 x 14 mm
geschikt voor RE2040 RE2060 RE2080

FLKIT RO2040 FLKIT RO2060 FLKIT SQ2040 FLKIT SQ2060
materiaal composiet composiet composiet composiet
binnenafm. (Ø) 177,3 mm 237,3 mm 167,5 x 167,5 mm 237,5 x 237,5 mm
afm. (h x b x d) 280 x 280 x 14 mm 350 x 350 x 14 mm 280 x 280 x 14 mm 350 x 350 x 14 mm
geschikt voor RO2040 RO2060 SQ2040 SQ2060

FLUSH MOUNT KIT

Deze kit zorgt ervoor dat de designgrille van je 
Intiimi-luidspreker gelijk valt met het oppervlak van je 
plafond. Anders gezegd, ze vormen één lijn en sluiten 
naadloos op elkaar aan. Zonder het minste hoogte-
verschil. De flush mount kits werden ontworpen met het 
oog op een gemakkelijke plaatsing en een onzicht-
baar resultaat. Beschikbaar voor alle Intiimi-modellen.
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Maison-D, België



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 precies 

doen wat in hun specifieke ruimte van ze verwacht wordt: 
geluidskwaliteit leveren tegen een betaalbare prijs. 
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Sonar
CONISCHE KWALITEIT

Sonar is een buitenbeentje in een snel veranderende wereld, waar hip, 
fast en vervangbaar de orde van de dag uitmaken. Met de Sonar keert 
ArtSound terug naar de essentie: duurzame kwaliteit. Klankkleur in een 
designbehuizing. De Sonar-reeks bevat ondermeer woofers met een 
rubber ophanging. In combinatie met hun verbeterde drivers worden 

ze zo atypische speakers. 
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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 pro-
duceert tot 100 W, zonder
enige vervorming.

muurbeugel

bereik <40 m2

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
samenstelling MDF
kleur zwart
ophanging beugel inclusief

zwart 
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AS250.2

105

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.

 zwart / hoogglans zwart

muurbeugel

bereik <50 m2

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
samenstelling MDF
kleur zwart

hoogglans zwart
ophanging beugel inclusief

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 / zwart

bereik <40 m2

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
samenstelling MDF
kleur hoogglans wit 

hoogglans zwart
ophanging muurbeugel inclusief

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting
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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 detailweer-
gave. Uitgevoerd in hoogglans-
lak (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

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
samenstelling MDF
kleur hoogglans wit 

hoogglans hoogglans zwart
ophanging muurbeugel inclusief

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting
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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 of wit maken 
hem tegelijk discreet en spran-
kelend elegant. De speciaal 
ontworpen driver unit zorgt voor 
een warme en heldere klank. 
Hierdoor kan hij zowel als stand-
alone als in een thuisbioscoop-
opstelling gebruikt worden. 

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

hoogglans : zwart / wit 

bereik <40 m2

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
samenstelling glasvezel
kleur hoogglans zwart 

hoogglans wit
eigenschappen phoenix-aansluiting
ophanging muurbeugel inclusief

muurbeugel

 plug-in  
schroefconnectie
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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

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
samenstelling MDF
kleur zwart
ophanging muurbeugel inclusief

zwart

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting

OPBOUW | SONAR



Universals
WEGGECIJFERD IN DIENST VAN DE KLANK

In elk detail van de Universals stopten we meer dan 20 jaar ervaring.  
De strakke frontplaat in combinatie met de stompe ronde hoeken geeft ze 
een allround eigenschap. Samen met de unieke beugel, die elke uitlijning 

toelaat, zorgt die ervoor dat ze zich flexibel aan elk decor aanpassen. 
En hun gepatenteerde drivers kunnen moeiteloos elke muzieksmaak aan. 

Kortom, universeel inzetbaar, met oog voor elk detail. 
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UNI20

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

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

Deze luidspreker heeft een neu-
traal design, met een stevige 
behuizing. Hierdoor genereert 
hij ondanks de (compacte) afme-
tingen grootse prestaties. De 
UNI20 is geschikt om te gebrui-
ken 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

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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart / quartz
ophanging muurbeugel inclusief

wit /  zwart /  quartz

 kogelgewricht

 plug-in
schroefconnectie

KLIK !
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UNI30
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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 basreflexbehuizing. 
Hierdoor genereert hij ondanks 
de (compacte) afmetingen 
grootse prestaties. Deze luidspre-
ker 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

systeem 2-weg
woofer 3” paper cone
tweeter 1/2” PEI
basreflex ja
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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart / quartz
ophanging muurbeugel inclusief

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 (com-
pacte) afmetingen grootse pres-
taties. Deze luidspreker kan zowel 
in een keuken, een taverne 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

systeem 2-weg
woofer 5,25” polypropyleen mica
tweeter 1/2” PEI
basreflex ja
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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart / quartz
ophanging muurbeugel inclusief

wit /  zwart /  quartz

 kogelgewricht

 plug-in
schroefconnectie

KLIK !
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BESTAND TEGEN HET HARDE BUITENLEVEN
Weer of geen weer, muziek hoort evenzeer buiten als een ligstoel of drankje.  

Daarom maakte ArtSound de Outsiders, die opvallen door hun opvallende vorm.  
Elk van de vijf buitenmodellen heeft een eigen formaat en is ontworpen om een 

eigen, maar altijd krachtige en warme klankkleur te produceren.  

OPBOUW | OUTSIDERS



KURV

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

optie: grondanker

aluminium grille

Organisch betekent ‘op een 
vanzelfsprekende manier pas-
sen bij’. Kortom, ontstaan uit het 
natuurlijke, en opgaan in haar 
natuurlijke omgeving. 

Dat kan enkel met een tijdloos 
design. Een design dat tegen-
stellingen samenbrengt: strak 
maar glooiend; gepolijst en 
gehard, waterafstotend en zon-
bestendig. Hoogwaardig design 
tegen een bereikbare prijs. Een 
stijlicoon met warme vibraties. 
Te veel eigenschappen om 
samen te ballen in één zin. 

Daarom gaven we hem de 
naam KURV. Letterlijk puur en 
onversneden een krachtige luid-
spreker die oog en oor verwent.  

bereik <50 m²
systeem 2-weg
woofer 5,25 polypropyleen mica
tweeter 0,5 PEI dome
versterkervermogen 20 W - 100 W (aanbevolen)
max vermogen (100 V) 7,5 - 15 - 30 W
gevoeligheid 85 dB
impedantie 6 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 312 x 390 x 212 mm
gewicht / stuk 7,6 kg
samenstelling glasvezel / aluminium grille
kleur wit / quartz
eigenschappen waterproof (IP66)

vorstvrij
UV-bestendig

opties grondanker (ANCHOR KURV)

wit /  quartz
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ROCK
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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

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
samenstelling ABS
kleur grijs / bruin
eigenschappen waterproof (IP54)

vorstvrij

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 afgebo-
gen profiel zorgt voor heldere 
en warme klankprestaties. Dankzij 
de indoor - outdoor switchknop 
zorgt deze speaker voor jouw 
muzikale genot, zowel buiten als 
 binnen. 

bereik <30 m2

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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart
eigenschappen waterproof (IP44)

vorstvrij
indoor - outdoor switchknop

ophanging beugel inclusief

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop
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ASW55.2
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop

bereik <40 m2

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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart
eigenschappen waterproof (IP44)

vorstvrij
indoor - outdoor switchknop

ophanging beugel inclusief

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

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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart
eigenschappen waterproof (IP44)

vorstvrij
indoor - outdoor switchknop

ophanging inclusief beugel

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop
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ZE MAKEN HET KLANKPALET COMPLEET
Subs of subwoofers zijn als de open haard in de woonkamer. Ze zorgen voor 

warmte. Dat doen ze door het klankspectrum van kleine luidsprekers aan te vullen, 
wat de muzikale, maar ook filmische beleving versterkt.  

Die actieve subwoofers bevatten elk een versterker die de lage tonen gelijkmatig 
verdeelt in de ruimte. Zo'n subwoofer bestrijkt dus in zijn eentje een grotere 
oppervlakte en vergroot je muzikale beleving. Bovendien kan je ze met de 

draaiknoppen aan elke ruimte aanpassen. 



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 uitstra-
ling. 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

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
samenstelling MDF
kleur zwart
eigenschappen 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 
noodzakelijk stuurt hij 
tevens de kleinere satel-
lieten 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 uitstra-
ling. 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

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
samenstelling MDF
kleur zwart
eigenschappen 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 
noodzakelijk stuurt hij 
tevens de kleinere satel-
lieten 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 ulti-
mate 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

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
samenstelling MDF
kleur zwart / wit
eigenschappen afzonderlijke volumeregeling

frequentieregeling
high-level ingangen

ophanging beugel voor verticale montage inb.

zwart /  wit

MEEGELEVERD: 
haakse RCA-aansluiting

muurbeugel

124
ArtSound | Dé gids



Radio

125
RADIO

DE RADIO VAN NU, MET ALLES EROP EN ERAAN
Meer nog dan TV brengt radio mensen bij elkaar.  

Maar een radiotoestel van ArtSound ontvangt niet alleen radiogolven vanuit de 
wereld. Het laat je kiezen uit draadloos of met draad, uit streaming, mp3 of USB, 

kortom uit alles wat je muziekweergave zo eigentijds en persoonlijk maakt. 



R3

FM +
DAB

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

wit / zwart fineer

omschrijving FM/DAB+ radio
radio FM(RDS)/DAB+ 

2 x 10 presets
functies snooze / sleep timer

alarm / clock
FM antenne extern
vermogensversterker 4W RMS
luidspreker 2,5" full range
in / uitgang 3,5mm
batterij lithium 2200mAH (8u)
voeding 9V DC
afm. (h x b x d) 182 x 116 x 100 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
samenstelling hout / ABS
kleur wit / zwart fineer

Verbind je met de wereld
Je bent van deze wereld. Met 
al zijn uithoeken. En dat maakt 
je net zo uniek. Zo werkt ook de 
R3. Met zijn FM en DAB+ (Digital 
Audio Broadcast) ontdek je alle 
vormen van de wereldmuziek. En 
allebei garanderen ze een uit-
stekende ontvangst. Daarnaast 
heeft de R3 een batterij aan 
boord waarmee je 8 u op stap 
kan. De behuizing heeft een 
dubbele functie: een hoogwaar-
dige, warme klank genereren 
vanuit een tijdloos design. 
Goede reis!
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RADIO

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

wit / zwart fineer

omschrijving Wifi/Internet/FM/DAB+ radio
radio Internet/FM(RDS)/DAB+ 

2 x 10 presets
functies snooze / sleep timer

alarm / clock
FM antenne extern
vermogensversterker 7W RMS
luidspreker 3" full range
in / uitgang 3,5mm
batterij lithium 2200mAH (8u)
voeding 13,5V DC
afm. (h x b x d) 208 x 130 x 120 mm
gewicht / stuk 1,6 kg
samenstelling hout / ABS
kleur wit / zwart fineer

Drijf met de muziekstroom mee
Je bent van deze wereld. Met al 
zijn uithoeken. En dat maakt je 
net zo uniek. Zo werkt ook de R4. 
Met zijn FM, DAB+ (Digital Audio 
Broadcast) en internetradio aan 
boord laat hij je proeven van 
alle vormen van wereldmuziek. 
Om dan je eigen smaak te 
streamen vanop je persoonlijke 
toestel. Bovendien heeft hij een 
batterij aan boord waarmee je 
8 u op stap kan. De behuizing 
heeft een dubbele functie: een 
hoogwaardige, warme klank 
genereren vanuit een tijdloos 
design. Goede reis!



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.

zilver

De verlichte tuningknop 
maakt klankkwaliteit 

 zichtbaar

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
samenstelling ABS
kleur 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 batte-
rij neem je je muziek overal mee 
(autonomie: 12 u). De bluetooth 
functie laat je toe elke tablet 
of smartphone draadloos te 
verbinden.

HOOGGLANS AFWERKING

hoogglans: zwart-wit / wit / rood

De verlichte tuningknop 
maakt klankkwaliteit 

 zichtbaar

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
samenstelling ABS hoogglans
kleur hoogglans: zwart- wit /

wit /  rood



R6

AM FM

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENSEen 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

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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart
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wit /  zwart

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
samenstelling ABS
kleur wit / zwart
extra oplader

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. 



U3

FM
AM

i

TECHNISCHE GEGEVENS

Oorspronkelijk was de U3 
bedoeld als  oerdegelijke werfra-
dio, maar ondertussen is hij 
uitgegroeid tot een waterproof 
duizendpoot met tal van moge-
lijkheden. Zo biedt hij een AUX/
MIC-ingang, batterijhouder, 12 
volt-aansluiting (sigarettenaan-
steker), ingang voor hoofdtele-
foon, LED-verlichting... Dat alles 
gebundeld in een bijzonder 
krachtige tuner en  speaker 
met prachtige basweergave. Dit 
technisch hoogstandje kan tegen 
een stootje. U gebruikt hem in 
de tuin, aan het zwembad, bij 
verbouwingen, op de camping...

De U3 is een extreme radio. Hij is 
bestand tegen een stootje, maar ook 
tegen stof, vocht, vuil, enz...

omschrijving utiliteitsradio
radio FM / AM digitaal
voorkeurzenders 10 (5 FM, 5 AM)
antenne flexibele antenne
alarm - snooze 2 - ja
dynamische bascompensatie ja
toonregeling bass en treble
vermogensversterker 7 W
luidspreker 6,5”
ingang aux / microfoon
batterij 6 x UM-1 (excl.)
voeding 230 V / 12 V stekker
afmetingen (h x b x d) 382 x 262 x 270 mm
gewicht / stuk 4,2 kg
samenstelling ABS
kleur geel
eigenschappen waterproof (IP54)
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U6, met de U van utiliteit. 
Gebruik hem op een werf, op 
de camping, in je studentenka-
mer, aan het zwembad,…
- terwijl de zes verwijst naar de 
veelzijdigheid: ingebouwde 
FM-radio, laad-USB, SD-reader, 
digitale display, flexibele 
antenne en uiteraard de draad-
loze Bluetooth-verbinding. Met 
de ingebouwde batterij neem 
je hem overal mee, ook als het 
regent. 

omschrijving utiliteitsradio
radio FM, 20 presets
ingang SD / USB / AUX
Bluetooth ja
alarm - clock 2 - ja
toonregeling EQ 8 presets
vermogensversterker 2 x 5 W
luidspreker 2 x 4”
batterij 7,4V 7800 mAh
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 215 x 395 x 175 mm
gewicht / stuk 2,8 kg
samenstelling ABS
kleur geel / zwart
eigenschappen waterproof (IP54)

geel / zwart 



R11

Hi
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hoogglans rood /  wit

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
samenstelling MDF
kleur hoogglans rood / wit / 

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 gekozen 
zender. Daarnaast zijn ook een 
stereo-hoofdtelefoonaansluiting 
en een voorziening voor een 
externe AM- en FM-antenne op 
de afspraak. Aux-in aansluiting 
om je favoriete mp3’s af te spe-
len en Rec-out aansluiting voor 
de verbinding met je opname-
apparaat of externe toestellen. 
Verkrijgbaar in zwart, wit en 
rood, met bijpassend metalen 
luidsprekerrooster.
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Luister naar de toekomst
De Ri60 vertelt een verhaal. 
De app schetst het. Met dit 
elegante, zwarte juweeltje kan 
je tot 10.000 radio-stations 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 app 
laat je toe om vanuit je luie 
zetel te zappen tussen verschil-
lende kanalen. Je kan hem 
gratis downloaden. Handig 
vanop de mobiel of tablet. 
Hou je het liever gescheiden , 
geen probleem, gebruik dan 
de bijgeleverde handzender. 
Kortom, de Ri60 is de radio van 
de toekomst. 

omschrijving internet radio-adapter
radio > 10.000 radiostations
FM/AM antenne nee
dynamic bass compensation nee
ingang USB poort
luidspreker nee
verbinding WiFi - LAN (RJ45) & WLAN
hoofdtelefoonaansluiting nee
batterij nee
voeding 230 V
afmetingen (h x b x d) 75 x 190 x 40 mm
gewicht / stuk 0,3 kg
samenstelling ABS
kleur hoogglans zwart
bediening afstandsbediening

AirMusic Control app

hoogglans zwart

RCA aansluiting naar versterker afstandsbediening

INTERNETRADIO (BRON)

AirMusic Control van MAGIC SYSTECH INC.
is ontworpen voor het bedienen van 
internetradio. Beschikbaar via iTunes of 
Google Play



multiroom
MUZIEK IS EEN HUIS MET VELE KAMERS 

ArtSound ziet het als een missie om muziek en geluidsinformatie zo wijd 
en kwalitatief mogelijk te verspreiden. Van een onzichtbaar doosje 

voor je radiozender en je eigen geluidsbronnen over een toestel met 
volumeregelaars voor 6 luidsprekerparen tot een simpele volumeknop aan de 

muur: je hoogstpersoonlijke keuze heeft niet veel plaats nodig.  
Bij ons is de klank koning. 
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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. 
Ontdek onze Crazy Packs, blz 139

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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ART3.1BT
2x

15WFM DAB+ AUX

Crazy packs

BLUETOOTH 
AUDIO SYSTEM

info UNI30, p 113 info FL501, p 75 info MD50, p 81 info HPSQ525, p 60
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Meer dan ooit is muziek een deel van ons leven.  
Waar we ook zijn. Met vier all-in pakketten heeft u vanaf vandaag een  

kant-en-klare oplossing om elke ruimte met muziek te vullen. 

met
FM/DAB+

TUNER 

+ 
2 DESIGN 
ONWALL 
SPEAKERS 

+ 
2 ULTRA 

FLAT  
INWALL 

SPEAKERS 

+ 
ULTRA 
SMALL  
INWALL 

SPEAKERS

+ 
2 WATER 

REPELLENT 
INWALL  

SPEAKERS

ART3.1BT + UNI30 ART3.1BT + FL501 ART3.1BT + MD50 ART3.1BT + HPSQ525

Een toilet, een zithoek, het terras of badkamer, jouw bureau... nergens ontsnap 
je eraan. Elk pakket is een muzikaal duet tussen de gepaste luidsprekers en de 
gloednieuwe ART3.1BT. Deze ART3.1BT heeft een versterker met ingebouwde radio,  
DAB+ en zelfs een bluetoothmodule aan boord. Crazy Packs van ArtSound.  
Goed gek, maar best slim, en daar zijn we trots op.



SVC6.2

Met de SVC6.2 kan je tot zes paar luidsprekers aansluiten op één 
versterkeruitgang. Het apparaat zorgt ervoor dat je versterker daar-
bij 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

De rubberen afwerking zorgt voor een 
aangenaam aanrakingsgevoel en een 

luxueuze uitstraling. 
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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 daar-
bij 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

De rubberen afwerking zorgt voor een 
aangenaam aanrakingsgevoel en een 

luxueuze uitstraling. 



AMP1250

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. 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.
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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



M1

M2

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
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ArtSound ontvet van alle overtolligheden, dát is de 
GIDS die je nu vasthoudt. Rechttoe rechtaan informatie, 
overzichtelijk, gebald, gedetailleerd, maar ook spitant, 
bevattelijk en aangenaam om door te nemen. 
Een uitgave die je gidst naar de gewenste informatie.
Laat de Gids vooral een doe-boek zijn, een werkinstrument 
dat je helpt de juiste keuze te maken voor elk project en 
elke ruimte.

Heb je suggesties om hem beter te maken? 
Stuur ze naar info@artsound.be (Frankrijk: info@sonoprof.fr).
Veel vindgenot.




