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Wie buiten spelen zegt, zegt ArtSound 

Life is too short not to lighten up your ears. Neem je favoriete muziek 
mee naar buiten. Weer of geen weer. We hebben vijf modellen in ons 

assortiment, elk met een specifieke vormgeving en klankkleur.
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ASW45.2

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Meestal vind je de ASW45.2 terug  
op een terras, maar deze zorgt voor 
achtergrondmuziek in de hele tuin. 
Winter en zomer.

Maxi-waterproof in een mini-
jasje? Als jongste telg is dat 
waar de ASW45.2 voor staat 
binnen de waterproof categorie. 
Ontworpen met de nieuwste 
akoestische technieken is deze 
verbluffend krachtig en toch 
discreet, vanwege de beperkte 
afmetingen. Het unieke afge-
bogen profiel zorgt voor hel-
dere en warme klankprestaties. 
Dankzij de indoor - outdoor 
switchknop zorgt deze speaker 
voor jouw muzikale genot, zowel 
buiten als binnen. 

bereik <30 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg
woofer 3,5” polymica conus
tweeter 0,5” PEI dome neodymium
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 95 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 200 x 150 x 110 mm
gewicht / stuk 1,35 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra inclusief beugel

waterproof

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop
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ASW55.2
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop

bereik <40 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg
woofer 5,25” polymica conus
tweeter 0,5” PEI dome neodymium
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 240 x 190 x 150 mm
gewicht / stuk 2,3 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra inclusief beugel, waterproof

Ook de professionele wereld ontdekt 
deze thuisluidspreker. Hier bezorgt hij de 
bezoekers van het terras van een luxe 
brasserie veel muzikaal plezier.

De ASW55.2 is een van de 
toppers onder de waterproof 
luidsprekers. Hij bevat de nieuw-
ste akoestische technieken, is 
verbluffend krachtig en toch 
discreet. Het unieke afgebogen 
profiel zorgt voor heldere en 
warme klankprestaties. Dankzij 
de indoor - outdoor switchknop 
zorgt deze speaker voor muzi-
kaal genot, binnen en buiten. 
Bovendien kan je de basreflex 
hermetisch afsluiten via de mee-
geleverde tube.
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ASW65.2

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

DE ASW65.2 is geen doetje.  
Grotere terrassen, een zwembad, ...  
zijn een kolfje naar zijn hand.

De ASW65.2 is een van de 
grootste onder de waterproof 
luidsprekers. Hij bevat de nieuw-
ste akoestische technieken, is 
verbluffend krachtig en toch 
discreet. Het unieke afgebogen 
profiel zorgt voor heldere en 
warme klank prestaties. Dankzij 
de indoor - outdoor switchknop 
zorgt deze speaker voor muzi-
kaal genot, binnen en buiten. 
Bovendien kan je de basreflex 
hermetisch afsluiten via de mee-
geleverde tube.

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 6,5” polymica conus
tweeter 1” PEI dome neodymium
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 43 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 310 x 240 x 180 mm
gewicht / stuk 3,13 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart
extra inclusief beugel, waterproof

wit /  zwart

indoor - outdoor 
switchknop
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ROCK
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De Rock is gemaakt om te verdwijnen 
tussen hoog gras, rotsen, bloemen en 
planten. Je ziet hem niet, maar hoort 
hem des te meer. 

De Rock is een luidspreker in 
de vorm van een rots. In de 
tuin wordt hij bijna onzichtbaar. 
Dankzij de speciale bas reflex 
heeft hij een sterke spreiding 
(tot 130 W) en verzorgt hij de 
geluids kwaliteit over een grote 
oppervlakte. De Rock is ook ver-
krijgbaar in PA (100V-systeem).

grijs /  bruin

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg coaxiaal
woofer 6,5” polypropyleen carbon
tweeter 0,5” PEI dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 91 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 50 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 320 x 230 x 270 mm
gewicht / stuk 5 kg
behuizing ABS
kleur grijs / bruin
extra vorstvrij

waterproof
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