SOUND WAVE

Het audiosysteem voor ligbaden.

MUZIEK, RADIO, FILMS
EN LUISTERBOEKEN
Geniet van een onvergelijkbare geluidsbeleving.

DE VOORDELEN
VAN SOUND WAVE
• SOUND WAVE raakt de zinzuigen:
Hoor, voel en beleef de muziek.
• Moeiteloze bediening met uw
Bluetooth®-compatibele eindapparatuur.
• Probleemloos geschikt voor het hele gezin.
Draadloze aansluiting van max. 8 eindapparaten.
• Automatische verbinding na eerste activering.
• SOUND WAVE gaat na uitschakeling
automatisch in de stand-by stand.

Draadloze Bluetooth® technologie zorgt voor een perfecte verbinding met alle compatibele apparatuur. Bluetooth® verbindingen vereisen geen visueel contact
tussen SOUND WAVE en het corresponderende apparaat. De apparatuur mag echter ten hoogste tien meter van elkaar zijn verwijderd.

EENVOUDIGE EN SNELLE BEDIENING

DE VOORDELEN
VAN SOUND WAVE
• SOUND WAVE raakt de zinzuigen:
Hoor, voel en beleef de muziek.

1

• Moeiteloze bediening met uw
Bluetooth®-compatibele eindapparatuur.
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Activeer de Bluetooth® functie
en start de zoekfunctie.

Kies uw eigen SOUND WAVE.

• Probleemloos geschikt voor het hele gezin.
Draadloze aansluiting van max. 8 eindapparaten.
Voer de passcode in.
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• Automatische verbinding na eerste activering.
• SOUND WAVE gaat na uitschakeling
automatisch in de stand-by stand.
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Regel de weergave en de
geluidssterkte via uw eindtoestel.

Draadloze Bluetooth® technologie zorgt voor een perfecte verbinding met alle compatibele apparatuur. Bluetooth® verbindingen vereisen geen visueel contact
tussen SOUND WAVE en het corresponderende apparaat. De apparatuur mag echter ten hoogste tien meter van
iPhone
elkaar
is een
zijngedeponeerd
verwijderd. handelsmerk van Apple, Inc.

TECHNISCHE PIONIERPRESTATIE
Het innovatieve bad-audio-systeem.

Ontspanning en wellness zĳn aspecten van een levensstĳl, waarin
ons welbevinden een steeds centralere rol is gaan spelen. En wat
biedt meer ontspanning dan muziek?
Met de nieuwe SOUND WAVE presenteert KALDEWEI een innovatief badaudiosysteem, waarbĳ het bad fungeert als een unieke
klankkast – zowel in met water gevulde als in ongevulde toestand.
De SOUND WAVE componenten en de Bluetooth®-ont vanger zĳn
onzichtbaar in het bad geïnstalleerd. SOUND WAVE kan audiobestanden van uw smartphone, computer, tablet-pc of elk ander
Bluetooth-compatibel toestel draadloos afspelen. De set omvat
6 akoestische platen, een besturing met netkabel en 2 geluidstransducers.
De uitzonderlĳke geluidssensatie onder water is een volstrekt
unieke belevenis. Laat de dagelĳkse stress van u afglĳden – met
SOUND WAVE.
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