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HET WORDT EEN WARME 

LENTE 

ARTSOUND lanceert een resem nieuwe producten in 

nieuwe segmenten 

 

Persbericht: Met de lancering van nieuwe 

werfradio’s en actieve inbouwluidsprekers zet 

ARTSOUND alle zeilen bij inzake de invulling 

van Smart Solutions in Audio.  
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HET WORDT EEN WARME LENTE 

ARTSOUND lanceert een resem nieuwe producten in nieuwe segmenten 

 

Smart Solutions in active audio. (available March) 

Met de lancering van maar liefst vier nieuwe modellen inbouwluidsprekers 

creëert marktleider ArtSound een nieuw segment. Twee ronde, één 

vierkant en één rechthoekig model (uit zowel de Flat als Happi range) 

zagen het actieve levenslicht.  

Inbouwluidsprekers zullen nooit meer hetzelfde 

zijn. Met hun ingebouwde klasse D-versterker 

tover je elke ruimte om tot een muzikale oase. 

Je kan er elke bron op kwijt, ook draadloos. 

Dankzij de Bluetooth®-functie stream je elke 

playlist, elk radiostation. De gepatenteerde 

drivers zorgen voor een ongekende geluidskwaliteit. Puur en onversneden 

luistergenot. Er zijn vier nieuwe modellen, elk met de volgende 

kwaliteiten 

 
 Set van actieve + passieve luidspreker  

 2x 45W RMS, klasse D 

 Aux-in met auto-off  

 Bluetooth (2 simultane connecties + prior 

play/stop op Aux-in)  

 Discreet, FLAT design 

 Overschilderbaar 

 2x overall ( FL101BT & FL501BT) en 2x 

waterafstotend (HPRO650BT & 

HPRE650BT) 
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Smart Solutions in install audio.  

Op elk potje past … Een onzichtbaar deksel (available February) 

Hij bestaat, de inbouwkit die je luidspreker in 

het plafond laat wegzinken. Deze kit of flush 

mount zorgt ervoor dat de design grille van je 

Intiimi luidspreker gelijk valt met het oppervlak 

van je plafond. Anders gezegd, ze vormen één 

lijn, sluiten naadloos op elkaar aan. Geen 

verschillen meer in hoogte, geen opbouweffect meer, hoe minuscuul ook.  

De flush mounts oplossingen werden ontworpen om gemakkelijke 

plaatsing toe te laten. Met een onzichtbaar resultaat, maar dat is net de 

bedoeling. Beschikbaar voor alle Intiimi modellen.   

  

De CKit, sterker dan beton? (available NOW) 

De ‘slimme’ oplossing voor akoestisch onvriendelijke 

omgevingen. 

Deze kit genereert een mooie klank in iedere 

betonconstructie. Te plaatsen voor het beton gegoten 

wordt.  

 
 

Smart Solutions in Utility, a full range 

U6, wireless power (available April) 

De U6, met de U van utiliteit – gebruik hem 

buiten, binnen. Op een werf, op de camping, 

in je studentenkamer, aan het zwembad, …  

De zes verwijst naar de veelzijdigheid: 

ingebouwde FM-radio, laad-USB , SD-reader, 

digitale display, flexibele antenne en uiteraard de draadloze Bluetooth-

verbinding. De dubbele driver doet de rest, voor jou en de omgeving.  
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U3, digital power (available NOW) 

 

Oorspronkelijk was de U3 bedoeld als oerdegelijke 

werfradio, maar ondertussen is hij uitgegroeid tot een 

waterproof duizendpoot met tal van mogelijkheden. 

Zo biedt hij een AUX/MIC-ingang, batterijhouder, 12 

volt-aansluiting (sigarettenaansteker), ingang voor 

hoofdtelefoon, 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... 

 

Smart Solutions in multi volume control (available now) 
 
Met de SVC6.2T (stereo volume control) aangesloten op een 100V 

versterker kan je tot zes verschillende 

zones qua volume creëren.  De 

praktische draaiknoppen op het 

voorpaneel laten het toe om het volume 

van elke zone in te stellen tot compleet 

uit te schakelen. Een extra 24V/DC input zorgt voor prioriteit bij inactieve 

zones. De stijl en afwerking van de SVC6.2T in 19" uitvoering zorgt voor 

een perfect mogelijke integratie in een 19" rack. 

 

 

Voor alle details kan je terecht bij  

Dieter Vanhoenacker, Sr. Product Manager ArtSound  

via dieter.vanhoenacker@houseofmusic.be 


