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Lifestyle System 600 Wit Bose
0017817741378

Categorie: Home cinema
Merk:

Bose

Model:

Lifestyle 600 White
0 017817 741378 >

2.999,00€
OP = OP

OMSCHRIJVING

Home cinema systeem met Jewel Cube speakers.
Perfectie is alles. We laten dus niets aan het toeval over.
Schoonheid streelt het oog, maar ook het oor. En dus maakte Bose zijn Lifestyle home entertainment system
mooi in elk aspect. Akoestiek. Vormgeving. Vakmanschap. Eenvoud. Je entertainment komt tot leven dankzij
een krachtige draadloze basmodule, vier compacte satellietluidsprekers – waaronder draadloze
achtersurrounds – een bredere centerluidspreker en een bedieningsconsole met een bovenkant van
hoogwaardig glas. Hou je van muziek? Dan hou je zeker van het ingebouwde SoundTouch voor internetradio,
muziekdiensten zoals Spotify® en Amazon Music en je opgeslagen muziekverzameling. Zie en hoor zelf
waarom dit het meest compromisloze home-cinemasysteem met 5 luidsprekers is dat we ooit hebben
gemaakt.
Verbluﬀend basgeluid. Draadloze verbinding.
Natuurlijk wil je dat krachtige laag voor ﬁlms en muziek. Maar niet uit een enorm grote constructie. Met zijn
bovenkant van hoogwaardig glas is onze draadloze Acoustimass-module een aanwinst qua geluid en stijl. De
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beste prestaties in zijn formaat, dankzij een krachtige driver en QuietPort-technologie.
Elegantie ten top…
Het gebogen glas van de console heeft een opmerkelijke stijl. Maar het gaat niet alleen om het uiterlijk. Al je
technische wensen worden vervuld met één console: Bluetooth® en wiﬁ voor draadloos muziek streamen,
compatibiliteit met 4K-video, 6 HDMI™-ingangen en meer. Allemaal te bedienen met een universele
afstandsbediening.
Minder gedoe, meer muziek
Bij het Lifestyle home entertainment system hebben we veel moeite gestoken in het zo moeiteloos mogelijk
maken. Natuurlijk is er de eersteklas home-cinema-ervaring voor ﬁlms, tv en sport, die zul je zeker
waarderen. Maar wil je naar muziek luisteren, dan doe je dat op de manier die jij wilt, zonder je zorgen te
maken over welke technologie het beste is. Speel muziek rechtstreeks af vanaf een telefoon of tablet
met Bluetooth of maak verbinding met een wiﬁ-netwerk om thuis muziek te luisteren zonder telefoon.
SoundTouch-app
SoundTouch is een wezenlijk onderdeel van het Lifestyle system dat met je meegroeit. Als je een
SoundTouch system hebt, kun je er altijd meer toevoegen. Ze werken allemaal samen. Dus als jij naar een
andere ruimte gaat, gaat je muziek met je mee. De gratis SoundTouch-app biedt uitgebreide bediening van
je Lifestyle system – en eigenlijk elk SoundTouch-product – vanaf een smartphone of tablet. Blader door je
muziek en bedien die overal in huis. Begin meteen met streamen of gebruik de app om eenvoudig
persoonlijke presets voor je favoriete muziek en zenders in te stellen. Dankzij de SoundTouch-led van de
universele afstandsbediening zie je welke nummers je luistert; een handige functie wanneer je direct van een
ﬁlm naar muziek overschakelt.
Gebaseerd op eenvoud
Unify-technologie biedt duidelijke aanwijzingen op het scherm voor het conﬁgureren van je systeem en om
verbinding te maken met bronnen. Bang dat het bij jou thuis niet zo mooi klinkt? Maak je geen zorgen.
Dankzij de ADAPTiQ-audiokalibratie wordt het geluid nauwkeurig afgestemd op de ruimte en alles wat daarin
staat. Dus je krijgt overal in huis optimaal geluid. De achterluidsprekers en basmodule maken draadloos
verbinding, zodat ze nog gemakkelijker te plaatsen zijn.
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SPECIFICATIE
Aansluitingen

Afspeelmogelijkheden

Aantal optische
uitgangen
HDMI-poort
Netwerkaansluiting
USB-aansluiting

1

Algemeen

Geschikt voor
multiroom
Radio-ontvangst

Internetradio

Audio

Aantal audiokanalen
Draadloze

5.1

Surroundformaten

DTS

achterluidsprekers
Draadloze subwoofer
Bediening

Connectiviteit

Koppeling met app

Bluetooth
Wi-Fi
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