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LIFESTYLE SOUNDTOUCH 525 BLACK-BOSE
0017817701488

Categorie: Home cinema set
Merk:

Bose

Model:

Lifestyle SoundTouch
525 Black
0 017817 701488 >

€ 2.999,00

€ 2.499,00
SCAN OM TE
BESTELLEN

131218.0608.173768

BESCHRIJVING
Ons klassieke 5.1 home-cinemasysteem wordt alleen maar beter. Het Lifestyle 525 system combineert
geavanceerde surround-soundtechnologieën met eenvoud, veelzijdigheid en elegantie. Vijf
Direct/Reflecting speakers leveren volledige surround sound overal in de ruimte en de
Acoustimass-module zorgt voor indrukwekkend laag. Het systeem brengt niet alleen tv-programma's,
films, sport en videogames tot leven, maar is ook een krachtige muziekmachine. Door verbinding te
maken met een wifi-thuisnetwerk of Bluetooth-apparaten kun je eenvoudig draadloos van muziek
genieten. Je geniet van meeslepende surround sound bij alles wat je kijkt. Dit systeem is uitgerust met
Direct/Reflecting speakers, opnieuw ontworpen en slanker zodat ze beter bij een flatscreen-tv passen.
De nauwkeurige hoeken van de transducers in de luidspreker zorgen voor geluid dat je zou verwachten
van veel grotere luidsprekers. Dit kwaliteitsgeluid wordt aangevuld door een Acoustimass-module die je
in een hoek of uit het zicht kunt plaatsen. Exclusieve technologie in de module zorgt voor dezelfde
emotionele intensiteit die je in de bioscoop of in een concertzaal ervaart. Zelfs wanneer je de module
niet ziet, is het effect onmiskenbaar. Met SoundTouch kun je nog makkelijker muziek ontdekken en
ervan genieten. Stream draadloos miljoenen nummers van Spotify en Deezer, internetradiozenders of je
eigen muziekbibliotheek. Met de handige app kun je je muziek vanaf elke plek in huis bedienen met je
telefoon of tablet. En met de zes eenvoudig instelbare presets kun je via de app of meegeleverde
universele RF-afstandsbediening makkelijk en snel je favoriete muziek afspelen. Het Lifestyle
SoundTouch 525 system maakt ook deel uit van een hele serie draadloze producten. Samen spelen ze in
elke ruimte dezelfde muziek of verschillende muziek in verschillende ruimtes.
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SPECIFICATIES
Aansluitingen

Afspeelmogelijkheden

AUX-ingang

Nee

FM-tuner

Ja

HDMI-poort

Ja

Internetradio

Ja

Hoofdtelefoonaansl
uiting

Ja

Netwerkaansluiting
(LAN)

Ja

Algemeen

Audio

Aantal
audiokanalen

5.1

Draadloze

Nee

Dolby TrueHD

1

Surroundsysteem

DTS, DTS-HD
Master Audio,

subwoofer

Dolby Digital

Geschikt voor
multiroom

Ja

Bediening

Connectiviteit

Bediening via app

Ja

Bluetooth

Ja

DLNA

Nee

Wi-Fi

Ja

Fysieke kenmerken

Draadloze
achterluidsprekers
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