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Artikel

Allroom

Omschrijving

Eenheid

Bruto

Allroom satellites
Mini-monitor, 2-weg, bass reflex, tweeter 1 soft dome, woofer 3 1/2 ,
freq.bereik 100-22.000 Hz, 87 dB., 8 Ohm, 10-100 W
afm.: 11.0 x 15.0 x 16.0 cm. (hxbxd), gewicht 1.6 kg.
inclusief muurbeugel

paar

299,00

Allroom Center
Mini-monitor, 2-weg, bass reflex, tweeter 1 soft dome, woofer 3 1/2 ,
freq.bereik 100-22.000 Hz, 87 dB., 8 Ohm, 10-100 W
afm.: 11.0 x 15.0 x 16.0 cm. (hxbxd), gewicht 1.6 kg.
inclusief muurbeugel en voet en extra front

stuk

175,00

set

470,00

paar

275,00

paar

425,00

Allroom serie leverbaar in kleuren: wit - zwart - zilver

Addon

Addon Four
2.1 set (actieve subwoofer & 2 x monitor speaker)
Subwoofer 30 Watt, 6.5 long throw, high pass 110kHz, low pass 150 Hz
ingangen: 2 x line-in, 1 x USB DC OUT (voor Audio Pro RX100)
afm.: 23.0 (+3,5 voet) x 23.0 x 23.0 cm. (hxbxd)
Monitor: tweeter 1 dome, woofer 3.5 , 4 Ohm, freq bereik 150-20.000Hz
afm.: 15.9 x 11.6 x 11.8 cm. (hxbxd)
incl afstandsbediening
Addon Four is leverbaar in wit en zwart high gloss

Addon Five
Actief Stereo Systeem, 2-weg, bass reflex, tweeter 1 soft dome, woofers 3 1/2 ,
freq.bereik 55-22.000 Hz, versterker 2 x 36 Watt,
afm.: 16.3 x 10.4 x 13.7 cm. (hxbxd),
ingangen: 2 x line-in, 1 x USB DC OUT (voor Audio Pro RX100), DC in 17V
Energieverbruik: On mode - 3.65 W / Off mode 0.90 W - incl afstandsbediening
Addon Five is leverbaar in kleuren: wit - zwart - rood

Addon Six (medio maart 2012)
Actief Stereo Systeem, 2-weg, bass reflex, 2 x 45 Watt, 4 1/2 woofers
afm.: 19.5 x 13.0 x 16.5 cm. (hxbxd), gewicht 1.6 kg.
incl afstandsbediening
Addon Six wordt leverbaar in kleuren: wit - zwart - rood

Ideaal als
tv of pc
speaker
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Artikel

Omschrijving

Living
Serie

LV 1 / LV 1 TX
Draadloos actieve Stereo luidspreker met Embracing Sound Technology.
volledige CD-kwaliteit, 4 x 35 W klasse D actieve speakers,
DSP (digital sound processor), Tweeter 2 x 1 soft dome, woofer 2 x 3 1/2 ,
freq.bereik 50-22.000 Hz, Crossover freq. 2000 Hz (24 dB/octave L/R)
afm.: 22.0 x 30.0 x 10.0 cm. (hxbxd), afwerking in leer. Met afstandsbediening.
De LV1 TX wordt geleverd inclusief zender TX100

Eenheid

Bruto

stuk
stuk TX

499,00
599,00

paar

750,00

stuk

699,00

De LV1/ 1 TX is leverbaar in wit - zwart - rood

LV 2/2e
Draadloos actieve luidspreker systeem met DSP (digital sound processor),
2-weg systeem, 2 x 25 Watt + 2 x 25 Watt (digitaal klasse D)
Tweeter 1 soft dome, woofer 4 1/2 , freq.bereik 45-22.000 Hz,
Crossover freq. 4000 Hz (24 dB/octave L/R), afm.: 21.0 x 14.5 x 18.0 cm. (hxbxd)
afwerking in leer. Wordt geleverd met afstandsbediening.
De LV 2/2e is leverbaar in wit - zwart - rood

LV Sub
Draadloos actieve subwoorder met DSP (digital sound processor)
bass reflex, sluit automatisch aan op Audio Pro draadloos netwerk
200 Watt klasse D versterker, 8 long throw driver, freq.bereik 35-100 Hz,
Crossover regelbaar 50-90 Hz, aanpasbaar niveau draadloos +/- 20 dB,
aanpasbaar niveau analoog + 20dB/-40 dB, line input
afm.: 30.0 x 30.0 x 32.0 cm. (hxbxd)
afwerking in leer. Op afstandbedienbaar via Living serie speakers.
De LV Sub is leverbaar in wit - zwart

LV 3
Draadloos actief omnidirectioneel luidspreker systeem, DSP (digital sound processor)
3-weg systeem, bass reflex, links, rechts of mono schakelbaar
tweeter 3 x 1 silk dome, midden 4.5 , woofer 6 , freq.bereik 30-24.000 Hz,
Crossover frequentie 300-3000 Hz (24/24dB / octave L/R)
afm.: 75.0 x 22.0 x 22.0 cm. (hxbxd)
afwerking in leer. Wordt geleverd met afstandsbediening

paar

1.699,00

De LV 3 is leverbaar in wit - zwart
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Artikel

Living
Serie

Omschrijving

Eenheid

Bruto

WF 100
Audio netwerk draadloze zender, D/A converter Burr Brown, Sound processor Sonix
RF bank 2.4 Ghz, gesloten eigen protocol netwerk,
draadloos bereik in open veld tot 100 meter, van kamer naar kamer tot 20 meter en
binnen dezelfde ruimte tot 50 meter, geen hoorbare vertraging
USB 2.0 interface, sample rate 48 kHz, afm.: 1.6 x 1.18 x 3.5 cm. (hxbxd)
Analoge input via 3.5 mm line-in. Werkt met PC / MAC, verbindt elk apparaat
met sound output naar de (TX100) of input (RX100)
De set bestaat uit TX100 transmitter, RX100 receiver, USB power adapter

set

199,00

TX of RX 100

stuk

109,00

TX 200 (medio maart 2012)

stuk

109,00

CPS008 of AS70 (USB power adapter)
SB voeding voor de TX100, TX 200 en RX 100

stuk

25,00

WR 200
Audio netwerk draadloze versterker (repeater), RF band 2.4 GHz/5.8 GHz,
unit 1: 2.4 GHz ontvanger + 5.8 GHz zender, unit 2: 5.8 GHz ontvanger
+ 2.4 GHz zender , gesloten eigen protocol netwerk, draadloos bereik in open
veld tot 100 meter, van kamer naar kamer tot 20 meter en
binnen dezelfde ruimte tot 50 meter, geen hoorbare vertraging,
sample rate 48 kHz, analoge output op unit 1 & : 3.5 mm
(verbindt met elke apparaat met een line-out,
afm.: 11.0 x 9.5 x 3.0 cm. (hxbxd)
De WR 200 is leverbaar in zwart en wit

set

375,00

WR 202
Audio netwerk draadloze repeater in aanvulling op de WR200 om
extra velenging signaal of richting signaal te regelen
afm.: 11.0 x 9.5 x 3.0 cm. (hxbxd)
De WR 202 is leverbaar in zwart en wit

stuk

199,00

idem als TX100 echter met digitale input. Combineert met WF 100/TX 100 /RX 100
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2508 EG Den Haag
070 - 368 56 02
www.audioplus.nl
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BTW NL82.16.00.370.B01
info@audioplus.nl

Genoemde bedragen zijn consumentenadviesprijzen inclusief btw en gelden per stuk tenzij anders vermeld. Met deze prijslijst zijn alle voorafgaande prijzen komen te vervallen.De garantie op de
electronica en loopwerken bedraagt 24 maanden volgens onze garantiebepalingen. De garantie op speakers bedraagt 60 maanden. Alle informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud
kunnen echter geen rechten worden ontleend. De algemene leveringsvoorwaarden van Audio Plus c.v. zijn van toepassing.
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