BLUETONE 100
BLUETOOTH SPEAKER

TOP-TIPS

DE DRAADLOZE LUIDSPREKER MET EEN
INDRUKWEKKEND EN MASSIEF GELUID
Draadloze luidsprekers zijn vaak stijlvol en handig, maar schieten
tekort op het gebied van geluidskwaliteit. De Bluetone 100 brengt hier
verandering in. Dit systeem combineert onze jarenlange ervaring op
het gebied van elektronica en luidsprekerontwerp met de modernste
Bluetooth-streamingtechnologie voor een indrukwekkend geluid.
De Bluetone 100 is een draadloze luidspreker die is ontworpen om
muziek van vrijwel iedere iPhone, iPad, telefoon, tablet of computer
af te spelen, met een fantastische geluidskwaliteit En omdat hij

Bluetooth-technologie gebruikt, kun je de Bluetone 100 op vrijwel
iedere geluidsbron aansluiten. Met een bereik van 10 meter is het
nog nooit zo gemakkelijk geweest om in en om je huis van muziek te
genieten.
Voor de Bluetone 100 heb je geen apparaten van een bepaald
merk of type nodig. Dankzij de universele Bluetooth-connectiviteit kun
je draadloos genieten van de verbazingwekkend hoge geluidskwaliteit,
waar je muziek ook is opgeslagen en waarmee je hem ook afspeelt.

Cambridge Audio: ons verhaal
Sinds het bedrijf in 1968 werd opgericht, heeft
Cambridge Audio één overtuiging als drijfveer:
dat muziek altijd geweldig moet klinken.
Cambridge Audio is voor mensen die echt
naar muziek luisteren. Onze producten worden
in Groot-Brittannië ontworpen en over de hele
wereld gebruikt door mensen net als jij; mensen
met een passie voor muziek.

We hebben een uitstekende reputatie op het
gebied van innovaties en al onze technici werken
vol overtuiging om je de meest authentieke en
allerbeste geluidservaring te bieden. Als je naar
een product van Cambridge Audio luistert, hoor
je niet alleen het verschil – je voelt het! En wij
willen dat gevoel met iedereen delen.
We zijn gek op muziek en trots op wat we doen.

Onze passie voor goede muziek en het plezier
dat we hebben bij het ontwerpen en ontwikkelen
van onze producten is geen geheim. Je kunt het
zien en horen in alles wat we doen.
We houden gewoon van muziek en willen die
passie graag met je delen. Want als mensen die
van muziek houden hifi-apparatuur ontwikkelen,
ontstaan er hele mooie dingen!

www.cambridgeaudio.com

Direct muziek afspelen
vanaf je telefoon,
tablet of computer
Bluetooth
De meeste smartphones, tablets en computers zijn uitgerust met
stereo Bluetooth, ongeacht het merk of model. Dus zolang je apparaat
binnen bereik (maximaal 10 meter) is, is het een fluitje van een cent om
draadloze muziek met hoge kwaliteit te streamen.
Naast de Standard Bluetooth CODEC (SBC) biedt de Bluetone 100
ook ondersteuning voor de betere Bluetooth, aptX, die nog beter klinkt
en door steeds meer apparaten wordt ondersteund, zodat je het beste
geluid uit je Bluetooth-apparaat kunt halen.

•

Met aptX Bluetooth kun je zelfs de allerkleinste digitale
details uit je Bluetooth-streaming halen. Als je apparaat aptX
ondersteunt, krijg je automatisch cd-kwaliteit als je digitale hogeresolutiebestanden afspeelt via de Bluetooth-aansluiting.

Belangrijke tip!
Aan de achterkant van de luidspreker zit zelfs een basregelaar,
waarmee je de basweergave van de Bluetone 100 kunt
aanpassen aan de kamer waarin jij naar je muziek luistert.

Bekabelde verbindingen
De Bluetone 100 heeft ook een analoge audio-ingang, namelijk een
RCA- of 3,5 mm-aansluiting. Tv’s en laptops worden steeds platter en
zijn daarom vaak uitgerust met erg kleine en slechte luidsprekers. Met
de analoge ingang van de Bluetone 100 kun je een externe bron, zoals
een tv, aansluiten en het geluid afspelen via je Bluetone 100 met een
veel betere geluidskwaliteit dan de luidsprekers van je tv.

Wist je dat?
De Bluetone 100 heeft een milieuvriendelijke functie die
Auto Power Down of APD heet. Deze functie schakelt de
Bluetone 100 automatisch uit als er acht uur lang geen knop
is ingedrukt.

Achter de schermen
Geavanceerde geluidstechnologie
•

Een krachtige klasse D-versterker zorgt voor een enorm vermogen in
een compact, efficiënt ontwerp.

•

De digitale signaalverwerking maakt gebruik van geavanceerde
technologie die speciaal is ontworpen voor muziek- en filmproducties.
Hierdoor levert de Bluetone 100 een maximale output, ondanks de
compacte behuizing. De resultaten zijn echt verbluffend en je zult
merken dat het geluid harder, helderder en voller is dan dat van andere
luidsprekersystemen.

•

Ingebouwde DA-converters halen zelfs de kleinste details uit digitale
bestanden en verwerken deze zorgvuldig tot de klanken die je hoort.

•

De gepatenteerde 4 inch (100 mm) BMR-luidsprekerdrivers (Balanced
Mode Radiator) geven een groter geluid dat de kamer beter vult
dan traditionele luidsprekers met hetzelfde formaat. De normale
luidsprekers van andere draagbare systemen bewegen van voor naar
achteren om geluid te produceren. Onze BMR-luidsprekers produceren
ook geluid met horizontale vibraties wat zorgt voor een groter geluid.
Dit is met name gunstig als de luidsprekers dicht bij elkaar staan.

•

De Bluetone 100 heeft een bijzonder robuust ontwerp en de kast
bestaat uit één stuk, waardoor meetrillen en vibraties worden
voorkomen.

•

De digitale klasse D-versterker met een vermogen van 100W en de
dubbele 4” (100 mm) BMR-drivers van de Bluetone 100 vullen je
kamer zonder probleem met een krachtig geluid.

BLUETONE 100
BLUETOOTH SPEAKER

Indrukwekkend en massief geluid
De Bluetone 100 heeft een krachtig geluid dat je kamer zonder
probleem vult, en hij ziet er werkelijk schitterend uit.

Optimaal gebruik van
streaming-services en apps
Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Bluetone 100 voor alle
apps en streaming-services op je smartphone, tablet of computer. Snel
en gemakkelijk luisteren naar populaire streaming-services zoals Last.fm,
Spotify of BBC iPlayer Radio met de verbluffende geluidskwaliteit van de
Bluetone 100.

Onze visie
‘De Bluetone 100 is een echte hifiervaring in een compact formaat. Andere
draadloze luidsprekers zijn prima voor
achtergrondmuziek, maar zodra je de
Bluetone 100 aanzet, word je echt
weggeblazen!’
Dominic – Acoustics Director

www.cambridgeaudio.com
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Belangrijkste redenen om de Bluetone 100 te kopen
De Bluetone 100 levert uitzonderlijke geluidskwaliteit van vrijwel iedere bron.
Hier volgen negen redenen waarom je beter een Bluetone 100 van Cambridge Audio kunt kopen dan een ander systeem...

1

Luister naar al je muziek, waar hij ook vandaan komt...

2

Kwaliteitscomponenten

3

Streaming-services

De Bluetone 100 speelt al je muziek af, bijvoorbeeld van
je smartphone, tablet of computer. De Bluetone 100
ondersteunt Bluetooth en is dus niet afhankelijk van een
bepaald type apparaat – hij kan gewoon alles afspelen.

Voor het best mogelijke geluid is de Bluetone 100
uitgerust met een krachtige 100W DSP-gestuurde
versterker die hoogwaardige, gepatenteerde BMRdrivers (Balanced Mode Radiator) aanstuurt.

Gebruik de Bluetone 100 om de apps en streamingservices op je smartphone, tablet of computer te
verwennen met een schitterende geluidskwaliteit. Snel en
gemakkelijk luisteren naar populaire streaming-services
zoals Last.fm, Spotify of BBC iPlayer Radio met de
verbluffende geluidskwaliteit van de Bluetone 100.

4

Meerdere apparaten

5

Games

De Bluetone 100 onthoudt tot wel acht verschillende
Bluetooth-apparaten waaraan hij gepaard is geweest,
zodat hij automatisch verbinding maakt zodra je het
apparaat aanzet.
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Ongekende connectiviteit

7

Gebruiksvriendelijk

8

De bas instellen

9

Betrouwbare constructie

Met de Bluetone 100 kun je muziek afspelen van alle
Bluetooth-bronnen. Hij heeft zelfs een analoge ingang –
RCA of 3,5 mm. Hier kun je externe bronnen, bijvoorbeeld
een tv, op aansluiten en genieten van veel beter geluid.

Dankzij de eenvoudige knoppenconfiguratie en leds die
het paren en de input aangeven, krijg je binnen een paar
seconden al muziek uit je Bluetone 100 en kun je in notime luisteren naar je favoriete muziek.

Aan de achterkant van de luidspreker zit zelfs een basregelaar,
waarmee je de basweergave van de Bluetone 100 kunt
aanpassen aan de kamer waarin je naar je muziek luistert.

En dankzij het robuuste ontwerp kun je nog jarenlang van
al deze functies blijven genieten. Bluetone 100 heeft een
bijzonder robuust ontwerp en de kast bestaat uit één stuk,
waardoor meetrillen en vibraties worden voorkomen en je
nog jaren kunt genieten van een optimale geluidskwaliteit.

Als je computerspellen op je laptop, telefoon of tablet
speelt, weet je hoe slecht de geluidskwaliteit kan zijn.
Maar vanaf nu kun je het geluid naar de Bluetone 100
sturen en alle knallen, explosies en effecten tot in het
allerkleinste detail horen.
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