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Nieuwe luidsprekers met 20 jaar ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring samengebald in elk detail 
van uw luidspreker: dat zijn de universals!  
Deze nieuwe luidsprekerreeks gaat op in het 
design van elke omgeving. En dat maakt hen net 
onuitwisbaar. De strakke frontplaat in combinatie 
met stompe ronde hoeken geven een allround 
eigenschap. Modern en onopvallend zoals het 

hoort te zijn. De gepatenteerde drivers kunnen 
moeiteloos uw muzieksmaak aan. 

En de unieke beugel laat elke uitlijning 
toe. Kortom, ‘universeel’ met oog voor 
elk detail.
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UNI20

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De UNI20 is erg compact, maar heeft 
een driewegsysteem, waardoor hij een 
warme klank genereert. 

Deze luidspreker heeft een neu-
traal design, met een stevige 
basreflexbehuizing. Hierdoor 
genereert hij ondanks de (com-
pacte) afmetingen grootse pres-
taties. De UNI20 is geschikt om 
te gebruiken in kleinere ruimtes, 
zoals een gang, kleine keuken, 
toilet, enz...

a Deze speciaal ontworpen
beugel is multifunctioneel en 
laat een snelle montage toe. 
Dankzij het kogelgewricht kan je 
hem uitlijnen in de richting die je 
wil, ook horizontaal.

b De plug-in schroefconnectie 
vereenvoudigt sterk het aanslui-
ten van de luidsprekerkabel.

bereik <20 m2

klankkwaliteit achtergrond
systeem 2-weg
woofer 2” paper cone
tweeter 1/2” PEI
basreflex nee
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 10 - 40 W (aanbevolen)
gevoeligheid 83 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 150 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 150 x 96 x 94 mm
gewicht / stuk 0,73 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart / quartz
extra muurbeugel

wit /  zwart /  quartz

a kogelgewricht

b plug-in
schroefconnectie

KLIK !
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UNI30
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KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De UNI30 zie je bij Starbucks, bij de 
spoorwegen, maar ook in elke winkel en 
in de keuken van je buurman. 

Deze luidspreker is een echte 
topper in verschillende landen, 
dankzij een neutraal design 
met een stevige basreflexbe-
huizing. Hierdoor genereert 
hij ondanks de (compacte) 
afmetingen grootse prestaties. 
Deze luidspreker kan zowel in 
een keuken, een taverne als in 
een  industriële loods gebruikt 
worden.

a Deze speciaal ontworpen
beugel is multifunctioneel en 
laat een snelle montage toe. 
Dankzij het kogelgewricht kan je 
hem uitlijnen in de richting die je 
wil, ook horizontaal.

b De plug-in schroefconnectie 
vereenvoudigt sterk het aanslui-
ten van de luidsprekerkabel.

bereik <40 m2

klankkwaliteit allround
systeem 2-weg
woofer 3” paper cone
tweeter 1/2” PEI
basreflex nee
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 60 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 100 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 180 x 115 x 112 mm
gewicht / stuk 1,2 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart / quartz
extra muurbeugel

wit /  zwart /  quartz

a kogelgewricht

b plug-in
schroefconnectie

KLIK !
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UNI40

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De UNI40 is een stevige rakker. Hij is 
geschikt voor elke grotere ruimte. Zijn 
klassieke opbouw zorgt ervoor dat hij 
opgaat in de omgeving.

Deze luidspreker heeft een neu-
traal design, met een stevige 
basreflexbehuizing. Hierdoor 
genereert hij ondanks de 
(compacte) afmetingen grootse 
prestaties. Deze luidspreker kan 
zowel in een keuken, een taver-
ne als bij elke retailer gebruikt 
worden.

a Deze speciaal ontworpen
beugel is multifunctioneel en 
laat een snelle montage toe. 
Dankzij het kogelgewricht kan  
je hem uitlijnen in de richting die 
je wil, ook horizontaal.

b De plug-in schroefconnectie 
vereenvoudigt sterk het aanslui-
ten van de luidsprekerkabel.

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 5,25” polypropyleen mica
tweeter 1/2” PEI
basreflex nee
magnetisch afgeschermd nee
versterkervermogen 20 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 87 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 230 x 146 x 142 mm
gewicht / stuk 1,9 kg
behuizing ABS
kleur wit / zwart / quartz
extra muurbeugel

wit /  zwart /  quartz

a kogelgewricht

b plug-in
schroefconnectie

KLIK !
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