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Energiezuinig

Bedieningsgemak

Hoge geluidskwaliteit

Eenvoudige installatie

Onzichtbaar

Onzichtbare audio van niveau

Real Plug & Play

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 OrangeAudio One is het eerste product van OrangeAudio waar
deze eigenschappen in terug zijn te vinden. De One is een discrete
audio oplossing, die zeer geschikt is voor plaatsing in de badkamer.
De One bestaat uit een compacte, krachtige Bluetooth versterker in
combinatie met uiterst vlakke inbouw-luidsprekers.

Het grote bedieningsgemak van de OrangeAudio One zorgt voor een
eenvoudig, draadloos gebruik van audio. Zodra u Bluetooth aanzet,
selecteert u de OrangeAudio One uit de lijst. Binnen luttele seconden
luistert u naar uw favoriete muziek via bijvoorbeeld Spotify, iTunes,
YouTube of een radiostation.
Naast uw smartphone kunt u natuurlijk ook met alle andere
apparaten die voorzien zijn van Bluetooth, zoals uw laptop, tablet of
bijvoorbeeld MP3-speler muziek streamen.
Er is geen installatie nodig van software, drivers of app’s.

Uw badkamer nog aangenamer

Geluidskwaliteit

De wireless audio toepassing van OrangeAudio maakt een ultieme
sound mogelijk, zonder dat u deze hoeft te zien. Met de One heeft u
geen losstaande elektrische apparaten in de badkamer.

De Bluetooth versterker kent een zeer geringe omvorming en geeft
een mooi, vol geluid. In combinatie met de zorgvuldig geselecteerde
2-weg luidsprekers geeft de One een gebalanceerde klankkleur. Ook
op hogere volumeniveau’s.

Installatie in bijvoorbeeld een badkamermeubel
De One en bijbehorende luidsprekers zijn eenvoudig te plaatsen in
het plafond of een badkamermeubel.
Na plaatsing hoeft u hier niet meer aan te komen (ook bijvoorbeeld
het volume regelt u immers met uw smartphone).
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Duurzaamheid
De One heeft een laag energieverbruik en schakelt automatisch uit
als u enige tijd niet in de buurt bent.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of een demonstratie op uw locatie?
Neemt u gerust contact met ons op.
info@orange-audio.com
www.orange-audio.com

