Waterdichte speakers...

Samba DT

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 te combineren met de Wipod Music Centers uit deze folder, maar ze zijn ook aan te sluiten op uw
eigen muziekinstallatie.

dé Badkamer Radio

Bolero:
De Bolera is prima in staat om muziek te produceren op plaatsen waar vocht de boventoon
voert. Met z’n maximale vermogen van 50 Watt is deze speakerset nagenoeg overal in te
zetten. De speaker heeft slecht ...... inbouwdiepte nodig. Deze serie is geschikt voor gebruik in
sauna, badkamer of terras. De Bolero is leverbaar in de kleur wit.

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. De meegeleverde speakergril zorgt
voor chique afwerking van de speaker. Leverbaar in de kleuren wit, pergamon en mat chroom.
Beide speakers kunnen gecombineerd worden met alle WMC series uit deze folder.

Salsa DT

De Bolero wordt standaard geleverd bij:

WMC55Light

WMC55Luxe

Tango 5000:
Heeft u geen ruimte voor een inbouwmodel, dan komt de Tango 5000 goed van pas. Met zijn
geringe afmeting vindt dit model vrijwel overal z’n plaats. Op uw veranda of bij uw tuinhuis of
zwembad, maar ook in de sauna....de Tango 5000 laat u genieten van muziek zoals het hoort.
Leverbaar in wit en pergamon. Wandmontage beugels worden meegeleverd. Deze speakerset kan gecombineerd worden met alle WMC series uit deze folder.

WMC75Pro

Jive Eco of Jive+:
De Jive Eco & Jive+ zijn perfect in staat om muziek te produceren op plaatsen waar het
extreem vochtig kan worden. De Jive Eco is slechts 35 mm diep en heeft een vermogen
van 50 Watt. De Jive+ heeft een vermogen van 65 Watt maximaal en met z’n 65 mm
inbouwdiepte vrijwel overal te plaatsen. In de badkamer, maar ook bij het zwembad of op
uw veranda. De Jive Eco is leverbaar in wit. De Jive+ is naast wit ook leverbaar in pergamon. Beide speakersets kunnen gecombineerd worden met alle WMC series uit
deze folder.

Samba 4055:
Een speaker met een aluminium conus voor optimale geluidsprestaties onder zware
omstandigheden in de badkamer, bij het zwembad of buiten op 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. Deze speakerset kan ook
gecombineerd worden met alle WMC series uit deze folder.

Dance R

Dance R & Dance RS:
De nieuwste telgen in het AquaSound programma; de Dance R en Dance RS, beiden pop-up
speakers. Plaats ze op een tegelrand of op de rand van uw buitenspa. Als u wilt luisteren naar
muziek, popt u ze eenvoudig op en heeft u even geen zin in radio of MP3 muziek, dan drukt
u ze eenvoudig naar beneden. De Dance R is 360 graden draaibaar, de Dance RS is ovaal
en nét even wat kleiner dan z’n grote broer. Deze speakers zijn per stuk te bestellen.
Dance RS

Specificaties speakers:

Samba 4044:
Een strakke vierkante speaker met een aluminium conus voor optimale geluidsprestaties onder zware omstandigheden in de sauna of badkamer, maar ook buiten op u terras. 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. Deze speakerset kan ook gecombineerd worden met alle
WMC series uit deze folder.
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iLink ready

Specificaties Wipod:
Afmeting:
Download:

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 prima thuis. Beide modellen (Tango 7007 en 8008)
hebben een vermogen van 80 Watt maximaal. Bovendien is de Tango 7007 het kleinste
model (Ø 140 mm) in het AquaSound programma. Leverbaar in de kleuren wit en pergamon.
Ook deze speakerset kan gecombineerd worden met alle WMC series uit deze folder.

130x65x24 mm
www.aquasound.nl/pdf_download/sheetwipod.pdf

Specificaties Receiver-box:
Afmeting:
Download:

Prijslijst
wipod

uw AquaSound dealer:

240x120x80 mm
www.aquasound.nl/pdf_download/installatiewipod.pdf

Prijslijst
Download:

www.aquasound.nl/pdf_download/prijslijstwipod.pdf

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

AquaSound
www.aquasound.nl

= Uitermate geschikt voor stoomcabines of sauna’s. Tevens vorstbestendig.
= 100% waterdicht (IPX7).

De Run 6720
5504 DV Veldhoven
tel.: 040-2534205 - fax: 040-2541645
www.aquasound.nl - info@aquasound.nl
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De finishing touch voor uw badkamer, terras of buitenspa.
Het Wipod Music Center...dé Badkamer Radio, 100% waterdicht & draadloos. De waterdichte afstandsbediening (Wipod), de
receiver-box en 2 speakers toveren uw badkamer om in een heuse relax ruimte.
Met het AquaSound Wipod Music Center heeft u alles in 1 hand om draadloos in uw badkamer - maar ook op uw terras of bij uw buitenspa
- naar uw digitale muziek (MP3) of uw favoriete radiostation te luisteren. En met de wipod afstandsbediening heeft u ook nog eens de controle over de AquaSound TV in uw badkamer of bij uw zwembad. Kortom...een unieke bedieningsunit die u altijd binnen handbereik wilt
houden en die het ontspannen in de badkamer naar een hoger plan tilt. Het onderdeel dat u niet ziet - de receiver-box - is verantwoordelijk
voor de signaalontvangst van de Wipod en het versterken van het muzieksignaal. De speakers laten u genieten van de muziek van uw
keuze om de dag ontspannen te beginnen of juist relaxed te eindigen...de keuze is aan u . Het Wipod Music Center is een stand-alone
muzieksysteem waar u geen andere aparatuur voor nodig heeft. U heeft keuze uit 3 uitvoeringen (zie onderaan de pagina’s), elk met
hun eigen specifieke eigenschappen. Lees er hier alles over en maak de keuze die het best bij u past.

Relax muziek of discotheek

Externe aansluitingen (1 of 2)

Bluetooth technologie

De receiver-box is voorzien van een versterker met een vermogen van 55 (Light& Luxe versie) of 75 Watt (Pro versie).
Gaat het u om relax-muziek of tovert u uw badkamer of terras om tot een heuse discotheek...aan u de keuze.

U kunt ook externe apparaten op de receiver-box
aansluiten. Bijvoorbeeld een CD speler of de AquaSound
TV. U schakelt eenvoudig tussen de apparaten. Zo heeft
u maar een speakerpaar nodig in de badkamer.

De MP3 bestanden die op de wipod staan worden draadloos, via Bluetooth technologie, verstuurd naar de receiver-box. Bluetooth
garandeert een nagenoeg ruis- en storingsvrije signaaloverdracht. Zo kunt u zorgeloos genieten van hoge kwaliteit muziek die u
op uw wipod heeft opgeslagen.

Radio functie

Alles onder controle

De WiPod is uitgerust met een nauwkeurige FM radio
tuner. Stem af op uw favoriete radiostation. U kunt maximaal 8 radiostations voorprogrammeren. Zo kunt u met
1 druk op de knop direct naar uw favoriete radiostation
zappen.

U kunt ook de AquaSound TV bedienen. Met de Wipod
als afstandsbediening...zo heeft u alles onder controle.

Hoofdtelefoon aansluiting

Neem uw MP3 muziek mee in bad

In uw eigen wereld ondergedompeld. Sluit de optionele
waterdichte hoofdtelefoon aan op de Wipod.

Zet uw favoriete MP3 muziek vanuit uw computer op de
Wipod, om ze in uw badkamer (draadloos) tot leven te
laten komen.

Klok functie

3” kleuren LCD scherm

Een klokfunctie is ingebouwd om ook tijdens het
ontspannen bij de tijd te blijven.

De Wipod is uitgerust met een full collor LCD scherm.
Het scherm meet 3” diagonaal (dat is bijna 8 cm). Het
scherm geeft de Wipod een intuïtief karrakter voor veel
gebruiksgemak.

USB aansluiting

Wipod “chrome”

Sluit de Wipod aan op uw computer met de USB
kabel. De computer herkent de Wipod automatisch. U
kunt eenvoudig bestanden uitwisselen van en naar
de Wipod. Gemakkelijk en snel.

Standaard wordt de Wipod “white” geleverd. Tegen meerprijs is de
Wipod “chrome” leverbaar. Een design waterdichte afstandsbediening. Een wel heel
heel mooie
mooie bedieningsunit
bedienin- unit die
die u altijd binnen handbereik wilt houden.

Volledig waterdicht

1 of 2 Gb intern geheugen
De Wipod heeft een ingebouwd geheugen. Zo kunt u
uw favoriete MP3 bestanden eenvoudig op de Wipod
zetten. De Wipod “Luxe” heeft 1 Gigabyte intern
geheugen, de Wipod “Pro” heeft een opslagcapaciteit
van maar liefst 2 Gigabyte. Dit is ruim voldoende om
zo’n 400 tot 500 MP3 bestanden in op te slaan.

Natuurlijk is de AquaSound Wipod volledig waterdicht.
Dat is en blijft hét kenmerk van alle AquaSound producten...veiligheid staat voorop.
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Set 1: WMC55Light
Deze set bestaat uit de Wipod “Light” en de receiver-box “Light” in combinatie met de Bolero
speakerset. Een prima set om comfortabel (draadloos) naar uw favoriete radiostation te luisteren.
In deze set is de Wipod alleen in wit leverbaar.

Set 2: WMC55Luxe
Deze set bestaat uit de Wipod “Luxe” met 1 Gb opslagcapaciteit voor uw Mp3 bestanden. De receiver-box “Light”
heeft een vermogen van 55 Watt. De Bolero speakerset zit standaard in deze set. Een ideale set om zowel naar uw
favoriete MP3 muziek alsook naar uw favoriete radiostation te luisteren. Tegen meerprijs is de Wipod in chroom leverbaar bij dit systeem. U kunt ook een andere speakerset uit het AquaSound assortiment combineren met dit systeem.
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Set 3: WMC75Pro
Deze set bestaat uit de Wipod “Pro” met 2Gb opslagcapaciteit voor uw muziekbestanden. De receiver-box “Pro” heeft een vermogen van 75 Watt, dit in combinatie met de Bolero speakerset en u zult begrijpen dat u met deze set alles uit de kast kunt
halen om professioneel naar zowel MP3 muziek alsook naar radio te luisteren. Tegen meerprijs is de Wipod in chroom leverbaar. U kunt ook een andere speakerset uit het AquaSound assortiment combineren met dit systeem .

