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Wireless muziek in de hotelkamer
vanaf smartphone,
tablet of laptop

wireless

met alle
gangbare app’s

e.v.a.

Wireless muziek voor uw gasten
wireless

Onzichtbare luidsprekers
De luidsprekers zijn te plaatsen in elke ruimte, ook in de badkamer. Tevens
is een multi-room opstelling mogelijk waar bijvoorbeeld twee luidsprekers
worden geplaatst in de kamer en twee in de badkamer. OrangeAudio levert
voor iedere ruimte de juiste luidspreker. Naast geheel onzichtbare luidsprekers
biedt OrangeAudio een reeks luidsprekers met een zeer neutraal design.

bedieningsgemak
onderhoudsvrij

onzichtbaar

onderhoudsvrij

eenvoudige installatie

real plug & play
energiezuinig

Easy
30 Watt
onzichtbaar

Small
20 Watt

Large
60 Watt

Een extra, innovatieve service voor uw gasten
OrangeAudio is een Nederlands merk en biedt goed doordachte audioproducten met een groot bedieningsgemak, die doen wat je van hen verwacht:
het leveren van een mooi geluid. De One is een discrete audio oplossing
voor de hospitality branche en biedt uw gasten de mogelijkheid wireless
van muziek te laten genieten.

Eenvoudige installatie, geen onderhoudskosten
De One en de bijbehorende luidsprekers zijn onderhoudsvrij. Door de
hoogwaardige materialen, zoals kevlar en aluminium en het ontbreken
van draaiende delen (zoals ventilatoren), wordt een jarenlang functioneren
zonder omkijken gewaarborgd. De installatie is eenvoudig en kan in ca 10
minuten uitgevoerd worden.

Real Plug & Play
Het grote bedieningsgemak van de OrangeAudio One zorgt voor een eenvoudig gebruik van audio door uw gasten. Uw gast kan zijn eigen muziek
op de smartphone, tablet of laptop afspelen via bijvoorbeeld Spotify, iTunes
en internetradio. Daarnaast kunt u als hotel een afspeellijst aanbieden die
in lijn ligt met de sfeer van uw accommodatie. Er is geen installatie nodig
van software, drivers of app’s.

Duurzaamheid
De One heeft een laag energieverbruik en schakelt automatisch uit als uw
gast enige tijd niet in de buurt is.
Informatie
Wilt u meer informatie of een demonstratie op uw locatie? Neemt u gerust
contact met ons op: info@orange-audio.com

Diefstal en vandalisme vrijwel uitgesloten
De OrangeAudio One bestaat uit een zeer compacte, krachtige Bluetooth
versterker samen met een set (inbouw-)luidsprekers. De One laat zich eenvoudig uit het zicht plaatsen, waardoor diefstal en vandalisme weinig ruimte
krijgen.
Maatwerk voor uw hotel
De One wordt op maat geleverd met uw hotelnaam en kamernummer en
wordt uitgerust met een PIN code.
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