De kroon
op iedere
ruimte.

Luister naar uw favoriete muziek. In iedere ruimte.
Meezingen onder de douche met uw favoriete muziek. Gezellig koken onder begeleiding van de
laatste hits. De Luxalon® audio set met bluetooth module maakt het mogelijk. De luidspreker is
volledig weggewerkt in uw Luxalon® plafond en geeft een mooi en vol geluid. In iedere ruimte.
Luister naar uw eigen afspeellijsten
Bediening van de Luxalon® audio set gaat draadloos vanaf uw smartphone, tablet of laptop.
Via Spotify, YouTube of Apple Music, luistert u altijd naar uw eigen muziek. Ontspan met een
relax-playlist of zet prettige achtergrondmuziek op als u bezoek heeft. Zo luistert u overal in
huis naar uw favoriete hits.

Specificaties audio set
De audio set van Luxalon® is een wireless high-end toepassing. Ondanks de kleine
afmetingen, geeft de luidspreker een mooi en vol geluid. De set schakelt automatisch
naar stand-by wanneer deze voor langere tijd niet wordt gebruikt. Hierdoor wordt een
zeer laag energieverbruik gerealiseerd. De compacte en krachtige tweeweg luidsprekers
geven een prachtige sound. De Kevlar woofer en titanium tweeter produceren een
gebalanceerd geluid.

Real plug & play
Na installatie van uw audio set in het plafond, speelt u eenvoudig muziek af via uw
smartphone of tablet. De audio set werkt via Apple, Android en Windows. Via Bluetooth
verbindt u de audio set eenvoudig met uw smartphone of tablet waarop uw favoriete
muziekapps staan. Enkele bekende apps waarmee u kunt werken zijn:

Luxalon® plafond. Vochtbestendig, schimmelvrij, praktisch.

Meer weten?
Ga dan naar de website of bezoek één

Met een Luxalon® plafond bent u verzekerd van kwaliteit. De plafonds zijn

van de Luxalon® verkooppunten voor

vochtbestendig en condensvorming komt niet voor. Dit verkleint de kans

een complete beleving. Er is altijd wel

op schimmel aanzienlijk. Luxalon® plafonds zijn niet alleen praktisch: ze

een Luxalon® dealer bij u in de buurt.

knappen een interieur ook op. De losse panelen zijn namelijk verkrijgbaar

Kijk voor alle verkooppunten op:

in diverse kleuren, finishes en breedtes. Bovendien kunnen er naast de

luxalonplafonds.nl/verkooppunten

audio set ook inbouwspots worden geïntegreerd in het plafond. Door het
subtiele lijnenspel oogt elke ruimte groter.

