g e l u i d...waterbestendige speakers voor binnen en buiten.
d r a a d l o o s...link-systeem voor speakers.
c o n t r o l e...overal in huis draadloos controle over uw audioapparatuur.
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g e l u i d...
AquaSound biedt u een complete range speakers, welke geschikt zijn voor gebruik
onder extreme omstandigheden. Of u ze nu in een sauna plaatst, bij het zwembad of in
de badkamer, er is altijd wel een passend model die voldoet aan uw specifieke wensen.
Alle speakers zijn eenvoudig aan te sluiten op uw eigen muziekinstallatie. Bovendien
zijn de AquaSound speakers iLink-ready.

genieten van de zon en van muziek...

Jive Eco/Jive+:
De Jive Eco en de Jive+ zijn beide prima in staat om muziek te
produceren op plaatsen waar vocht de boventoon voert. De Jive
Eco heeft een maximaal vermogen van 50 Watt. Deze speaker
heeft slecht 35 mm inbouwdiepte nodig. De Jive+ heeft een vermogen van 65 Watt maximaal. Beide speakers zijn zeer geschikt
voor gebruik bij het zwembad of in de badkamer. De Jive Eco is
leverbaar in de kleur wit, de Jive+ is naast wit ook leverbaar in
pergamon.

Jive+

Samba 4055

Jive eco
Samba 4055:
Een speaker met een aluminium conus voor optimale geluidsprestaties onder zware omstandigheden in de badkamer of
buiten onder de veranda. Dit model heeft een vermogen van 80
Watt maximaal. Door het vernuftige inbouwframe heeft deze
speaker een blinde bevestiging. Een uiterst vlak model, dat
nagenoeg gelijk loopt met het plafond. Tevens beschikt deze
speaker over een draaibare tweeter om de hoge tonen extra te
richten. Leverbaar in de kleuren wit, pergamon en mat chroom.

Samba 4044

Samba 4044:
Een strakke vierkante speaker met een aluminium conus voor
optimale geluidsprestaties onder zware omstandigheden in de
badkamer of buiten onder de veranda. Dit model heeft een
vermogen van 80 Watt maximaal. Door het vernuftige
inbouwframe heeft deze speaker een blinde bevestiging. Een
uiterst vlak model, dat nagenoeg gelijk loopt met het plafond.
Tevens beschikt deze speaker over een draaibare tweeter om
de hoge tonen extra te richten. Leverbaar in de kleuren wit,
pergamon en mat chroom.

Tango 7007/8008

Tango 7007/8008:
Deze serie kenmerkt zich door onder de zwaarste
omstandigheden maximaal te presteren. Vocht, regen, wind
en vorst doorstaat deze speakerserie met gemak. Ook in
sauna’s of stoomcabines voelt deze speaker zich thuis.
Beide modellen hebben een vermogen van 80 Watt maximaal. Bovendien is de Tango 7007 het kleinste (rond
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Salsa
Salsa:
Een model dat oog en oor streelt. Met z’n 90 Watt maximaal vult
deze speaker zonder probleem elke ruimte met geluid. De grote
conus (Ø 160 mm) zorgt voor een warme bass weergave.Door
het vernuftige inbouwframe heeft deze speaker een blinde
bevestiging. Een uiterst vlak model, dat nagenoeg gelijk loopt
met het plafond. Leverbaar in de kleuren wit, pergamon en mat
chroom.

Samba DT

Samba DT en Salsa DT:
Eén speaker en toch stereogeluid, dat is het kenmerk van de
DT modellen. Waar de Samba DT geschikt is voor badkamer
of zwembad met een vermogen van maximaal 80 Watt, gaat
de Salsa DT nog verder. Dit model heeft een vermogen van
90 Watt maximaal en door zijn grotere conus wordt een
warmere bass weergave bereikt. Leverbaar in de kleuren wit,
pergamon en mat chroom.

Salsa DT
Tango 5000

Tango 5000 :
Heeft u geen ruimte voor een inbouwmodel, dan komt de Tango
5000 goed van pas. Met zijn geringe afmeting vindt dit model
overal z’n plaats. Onder uw veranda of bij uw tuinhuis of zwembad....de Tango 5000 laat u genieten van muziek zoals het hoort.
Leverbaar in wit en pergamon. Wandmontage beugels worden
meegeleverd.
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d r a a d l o o s...met iLink
Intelligent is dit systeem zeker te noemen. Koppel de iLink-zender aan uw audio apparatuur,
koppel de iLink-ontvanger aan de AquaSound speakers en u bent klaar om te genieten van
muziek...draadloos. Overal in huis en zelfs daarbuiten. Ook kunt u natuurlijk de iLink zender
aan uw computer koppelen of uw MP3 speler of iPod en zelfs uw mobiele telefoon...iLink
opent uw wereld.

Volledige vrijheid met iLink...

iLink-ontvanger:
De iLink-ontvanger plaatst u achter uw verlaagde plafond of op een
andere strategische plek. Het apparaat meet niet groter dan 120x90x40
mm. De ontvanger zorgt voor perfect ontvangst van het audiosignaal.
Ook zult u versteld staan van de kwaliteit (digitaal) en vermogen van het
geluid (tot wel 50 Watt*), ongeacht de audiobron die u heeft.

ILink-ontvanger met de Salsa

iLink-zender:
U Sluit eenvoudig de iLink-zender aan op uw audioinstallatie, iPod of andere audiobron (Plug & Play). De
iLink-zender stuurt (dwars door muur en plafond**) het
audiosignaal naar de iLink-ontvanger. Draadloos en in
digitale kwaliteit.

ILink-zender

Achterzijde iLink-zender:
Uw audiobron kunt u aansluiten op de zender via de speakeruitgang of via tulp (RCA).

Uw stereo als audiobron met iLink

Uw Discman als audiobron met iLink

Uw iPod als audiobron met iLink

* Betreft model iLink 5050
** Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden e.d., beïnvloeden het bereik negatief.

Uw PC als audiobron met iLink
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controle...volledig in uw handen
Waar in huis u ook bent, u heeft de controle (letterlijk) in handen. Met de 100% waterdichte
xPad bedient u net zo gemakkelijk uw audio installatie elders in huis (via RF, dwars door
muur en plafond), maar ook de waterdichte TV’s van AquaSound in bijvoorbeeld uw badkamer (via Infra Rood). Een zeer geavanceerde bedieningsunit, die u altijd binnen handbereik
wilt houden.

de xPad, 100% waterdicht

xPad:
Met deze 100% waterdichte afstandsbediening bedient u vanuit elke ruimte in huis
feilloos alle functies van uw muziekinstallatie. Of u nu in de badkamer of bij uw
zwembad staat, u zet het volume harder en zachter en loopt door de voorgeprogrammeerde radiozenders. Misschien wilt u wel de volgende CD afspelen die in uw wisselaar zit of toch liever even naar het nieuws luisteren. Met de xPad kan dat allemaal.
Deze bedieningsunit is eenvoudig in te stellen en is compatibel met vrijwel alle
audiomerken die er op de markt zijn. Een gebruiksvriendelijk apparaat die kabels
trekken overbodig maakt....dus Plug & Play.

Kenmerken:
De xPad heeft enkele kenmerken, welke
(gecombineerd) geen enkele andere afstandsbediening bezit.

xPad ontvanger

xPad ontvanger:
Dit apparaat ontvangt het
RF signaal van de xPad en
vertaalt dit signaal weer in
(voor uw audiobron te
begrijpen) IR commando’s.

100% waterdicht
IP klasse 67.

Draadloos (RF)
Bedien apparatuur in andere ruimtes (tot 60 meter1).

Draadloos (IR)
Bedien apparatuur in dezelfde ruimte.

Intuïtief
Overzichtelijk gegroepeerde toetsen.

Quick install
Honderden codes, om snel de xPad te programmeren.

SmartLearn

Drijvend

Functies die de xPad niet kent zijn eenvoudig in te leren.

De xPad blijft op het water drijven.

multi functioneel

Bubbelbad toetsen

Bedien uw Audio, TV, DVD, CD, Video, Bubbelbad, enz.

Lichtgevende toetsen voor uw bubbelbad.

Shockproof

Plug & Play

Door de rubberen rand kan de xPad tegen een stootje.

Juiste code instellen, aansluiten en draadloos genieten.

xPad

Bedien uw audio installatie met de xPad.
1

Bedien uw bubbelbad met de xPad.

Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden e.d., beïnvloeden het bereik negatief.

Bedien de waterdichte TV’s van AquaSound
met de xPad.

Checklist...alles op een rij
Om het u gemakkelijk te maken ziet u hieronder alles nog even op een rijtje. Wilt u de
speakers bedraad of toch draadloos. Met of zonder afstandsbediening. Lees de mogelijkheden door en maak een keuze.
Ik wil:

en ik wil:

Speakers (bedraad)

Geen afstandsbediening

Speakers (draadloos met iLink1)

Geen afstandsbediening

Speakers (bedraad)

Afstandsbediening (draadloos2 RF)

Speakers (draadloos met iLink1)

Afstandsbediening (draadloos2 RF)

Geen speakers

Afstandsbediening (draadloos2 RF)

1
2

Kies dan:

1
1
1
1
3

+
+
+

2
3
2

Uw keuze:

+
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Er kunnen meerdere iLink-ontvangers met 1 enkele iLink-zender gecombineerd worden.
Er kunnen meerdere xPad afstandsbedieningen met 1 enkele xPad ontvanger gecombineerd worden.
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Specificaties speakers

Jive Eco
Jive+
Samba 4055
Samba 4044
Samba DT
Tango 7007
Tango 8008
Salsa
Salsa DT
Tango 5000 (opb)
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vermogen/RMS

kleuren

50 W / 35 W (8 Ohm)
65 W / 45 W (8 Ohm)
80 W / 55 W (8 Ohm)
80 W / 55 W (8 Ohm)
80 W / 55 W (8 Ohm)
80 W / 50 W (4 Ohm)
80 W / 50 W (4 Ohm)
90 W / 55 W (8 Ohm)
90 W / 55 W (8 Ohm)
70 W / 40 W (4 Ohm)

wit
wit/pergamon
wit/perg/mat chroom
wit/perg/mat chroom
wit/perg/mat chroom
wit/perg/mat chroom
wit/perg/mat chroom
wit/perg/mat chroom
wit/perg/mat chroom
wit/pergamon

diameter/afmeting
Ø 155
Ø 185
Ø 205
177x177
Ø 225
Ø 140
Ø 180
Ø 210
Ø 210
140x170x200

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

diepte
35
65
65
67
78
55
64
63
63

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

gatmaat
Ø 128
Ø 152
Ø 175
143x143
Ø 180
Ø 107
Ø 150
Ø 180
Ø 180

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

iLink ready
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Specificaties iLink
model iLink 3030

model iLink 5030

model iLink 5050

RF GHz
RF GHz
(z) Zendfrequentie
RF GHz
(z) Audio transmissie
Digitaal
Digitaal
Digitaal
(z) Audio sampling
64x oversampling
64x oversampling
64x oversampling
3
3
3
30 meter (line of sight)
50 meter (line of sight)
50 meter (line of sight)
(z) Bereik
Speakeringang (L/R)
Speaker- (L/R) +Line-ingang (L/R)
Speaker- (L/R) +Line-ingang (L/R)
(z) Audio ingangen
1x stereo
1x stereo
2x mono
(o) Aantal ontvangers
(o) Vermogen (RMS)
30 Watt (20 Watt)
30 Watt (20 Watt)
50 Watt (30 Watt)
(o) Frequentie bereik
20 Hz...23 KHz
20 Hz...23 KHz
1 Hz...23 KHz
Digitaal klasse T
Digitaal klasse T
Digitaal klasse T
(o) Type
typ. 75 dB
typ. 75 dB
typ. 75 dB
(o) Kanaalscheiding
(o) Harmonische vervorming
typ. 0.03% (-70 dB)
typ. 0.03% (-70 dB)
typ. 0.005% (-75 dB)
230V/26V1000mA - 230V/9V 300 mA
230V/26V1000mA - 230V/9V 300 mA
230V/26V1000mA - 230V/9V 300 mA
(o-z) Voedingsspanning
3
Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden ed, beïnvloeden het bereik negatief. Voordat u tot installatie overgaat dient u het bereik te testen op haalbaarheid.
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Specificaties xPad + ontvanger
xPad

IP klasse
Zendfrequentie RF
Zendbereik RF
Zendbereik IR
Batterijen
Voedingsspanning
Ontvangstfrequentie RF
Zendbereik interne IR zender
Zenbereik externe IR zender
Extra informatie
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xPad ontvanger

IP67
433.92 MHz
3
60 meter (line of sight)
5 meter (line of sight)
2xAA 1,5v (Penlite, Alkaline)

SmartLearn (leerfunctie)

230V / 12v
433.92 MHz
6 meter
50 cm
Extra IR-zender aan te sluiten

Materialen zoals muren, betonnen vloeren, houten wanden ed, beïnvloeden het bereik negatief.

= Geschikt voor vochtige ruimtes.

uw AquaSound dealer:

= Zeer geschikt voor vochtige ruimtes en voor buiten (onder veranda).

= Uitermate geschikt voor stoomcabines of sauna’s. Tevens vorstbestendig.
= 100% Waterdicht (IP klasse 67).
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