Multi-room Music. The Hi-Res Way.
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Ons verhaal - 2i IN HET KORT
Bluesound Generation 2i is de nieuwst generatie van de
Bluesound productserie. Gen 2i bouwt voort op de kracht en
het succes van het Gen. 2 platform, maar voegt meerdere
technologische updates toe die het enthousiasme over, en de
vraag naar deze populaire producten zeker zullen vergroten.
Gen 2i is de fysieke uiting van Bluesound’s inzet voor
opvolging, verbetering, innovatie, en natuurlijk onze identiteit
als merk.

Opvolging betekent dat we voortbouwen op het
succes uit het verleden. Verbetering betekent
dat we kijken naar hoe we het nu doen, en dan
aanpassingen doorvoeren om een beter product
te maken. Het betekent dat we luisteren naar onze
klanten, om hun behoeftes en wensen te begrijpen.
Innovatie betekent dat we met creativiteit, ervaring,
expertise en perspectief naar de toekomst kijken,
zodat onze klanten hun muziek op nieuwe manieren
kunnen beleven. Het betekent dat we gebruik maken
van ons HiFi verleden - het ‘hart en ziel’ en het
‘bloed en zweet’ die we eerder in ons zustermerk
NAD hebben gestoken - om nieuwe gebieden te
verkennen en betere paden te bewandelen, en om
hoogwaardige high-definition producten te maken
die niet alledaags zijn en zich onderscheiden in de
HiFi-wereld.
Er is een betere manier - Opvolging, Verbetering,
Innovatie. De Bluesound Identiteit. Generation 2i.
Daar gaan we!
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Ons verhaal -

OVER BLUESOUND
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DRAADLOZE MUZIEKSTREAMER
Bluesound is een bekroond draadloos ecosysteem met
highdefinition geluidskwaliteit, waarmee je muziek kunt afspelen
in elke kamer van je huis. Luister naar je favoriete muziekdienst
of gebruik een muziekbibliotheek die op je thuisnetwerk is
aangesloten. Bepaal zelf waar, op welk volume, en wanneer
muziek wordt afgespeeld vanaf de gratis BluOS app voor je
smartphone, tablet of computer. Het is nog nooit zo eenvoudig
geweest om die heldere, gedetailleerde klank van een audiofiel
HiFi-systeem te realiseren. Dát is ‘Living HiFi’.
Wij zijn een bondgenootschap van audiofielen die hun leven
hebben gewijd aan de belofte van draadloze en perfecte digitale
high-fidelity audio. Als ontwerpers, ingenieurs en individuen die
heel hun leven in de muziekindustrie hebben gewerkt zijn we
niet tevreden met minder dan perfectie.

Ons verhaal - HET “ECOSYSTEEM”
MAAK HIFI VAN JE WIFI
Het Bluesound ecosysteem gebruikt je thuisnetwerk
niet alleen om muziek te streamen, maar ook om
te communiceren met andere BluOS apparaten
in je netwerk. Het ecosysteem kan tot 64 spelers
bevatten, en met behulp van de BluOS Controller
app voor je smart-device kun je je muziek perfect
gesynchroniseerd afspelen, of je kunt verschillende
muziek tegelijkertijd draaien.

BluOS is een draadloos ecosysteem dat je
thuisnetwerk gebruikt om meer dan één geschikt
apparaat te verbinden en je muziek perfect
gesynchroniseerd af te spelen, of om verschillende
muziek, waar ook in huis, tegelijkertijd af te spelen.
Met behulp van geavanceerde technologieën kan
BluOS draadloos en bliksemsnel verliesvrije muziek
tot 24-bit/192kHz verzenden, zónder vertraging en
zónder enig verlies van geluidskwaliteit.
BluOS bevat ook een naadloze integratie met
een aantal van de meest innovatieve smarthome
controllers die vandaag de dag verkrijgbaar zijn.
Als specifiek besturingssysteem voor uitsluitend
muziekweergave maakt BluOS de bediening van elk
geschikt apparaat mogelijk.
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Ons verhaal -

SMARTHOME
INTEGRATIE
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Alle BluOS systemen van onze partners, zoals de DALI actieve
draadloze luidsprekersysteem, maken het voor muziekliefhebbers en custom integratiebedrijven mogelijk om in een
‘connected’ huis alle netwerkmuziek naadloos te verbinden,
te bedienen en te beheren met behulp van een smartphone,
tablet, computer of specifieke CI controller. Speel tegelijkertijd
verschillende muziek in verschillende kamers, of groepeer al
je BluOS apparaten en luister perfect gesynchroniseerd in je
hele huis naar je lievelingsmuziek. BluOS luidsprekers kunnen
ook als stereopaar worden ingesteld, maar kan ook onderdeel
worden van een surround opstelling. Maak eenvoudig contact
met je muziekcollectie op een computer of netwerk harde schijf,
en indexeer tot maximaal 200.000 tracks om te streamen.

Ons verhaal -

ONTWERP
INVLOEDEN

10:00 AM

100%
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Assistant

SMARTHOME
INTEGRATIE

Met al je Bluesound producten kun je in een oogwenk
miljoenen liedjes ontdekken bij de muziekdiensten
waarop je geabonneerd bent, of naar je favoriete
internet radiostations en podcasts van over de hele
wereld luisteren, en genieten van de muziekcollecties
op je smartphone, tablet of laptop, via één of élke
Speler in je huis. Klik in de BluOS app eenvoudigweg
de muziek aan die je wil horen, waar je ook bent in
huis, en maak van elk BluOS apparaat het hart van je
luisterervaring.

DF-ID is het bekroonde
design- en adviesbureau
dat zich bij het ontwerp van
het Bluesound ecosysteem
heeft laten inspireren door
de synergie van materiaal
en technologie.
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DRAADLOZE MUZIEKSTREAMER
Sluit de NODE 2i eenvoudig aan op elk bestaand HiFisysteem en ontdek een universum aan muziekstreaming.
Met meer dan genoeg analoge en digitale in- en uitgangen
om zelfs de meest fervente audiofiel te plezieren brengt de
NODE 2i je apparatuur in contact met alle muziek die ooit
is opgenomen. Online muziekdiensten, internetradio en
zelfs je eigen digitale muziekbibliotheek op een computer,
smartphone of externe opslag - de NODE 2i brengt een oneindig
aantal afspeelmogelijkheden naar jouw eigen high-fidelity
geluidswereld.

2018
Streamers
Best music streamer under £500
Bluesound Node 2i

AWARD

2019

Bluesound Node 2i

DE NODE 2i BRENGT EEN ONEINDIG
AANTAL AFSPEELMOGELIJKHEDEN
NAAR JOUW EIGEN
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GELUIDSWERELD.
• 1GHz ARM® CORTEX™ A9 PROCESSOR
• 32-BIT/192kHz DAC
• AIRPLAY 2 INTEGRATIE
• DUAL BAND WIFI + GIGABIT ETHERNET
• QUALCOMM aptX® HD STREAM NAAR/
VANAF SPELER VIA BLUETOOTH
• USB TYPE-A INGANG
• 1 X TOSLINK/3.5mm OPTISCHE/ANALOGE
INGANG
• OPTISCHE & COAXIALE DIGITALE UITGANGEN
• HOOFDTELEFOON AANSLUITING
• SUBWOOFER UITGANG
• STEREO ANALOGE UITGANG
• IR INGANG & IR A.B. MET LEERMODUS
• TRIGGER UITGANG
• EENVOUDIG AANRAAKGEVOELIG 		
BEDIENINGSPANEEL
• ZWARTE OF WITTE AFWERKING
€ 549,-

- HD MI
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DRAADLOZE MUZIEKSTREAMER EN VERSTERKER

16

De versterker opnieuw uitgevonden. De POWERNODE 2i HDMI is de streaming versterker die verschillende traditionele
componenten in zich verenigt en een wereld aan high-fidelity
streaming opent, terwijl hij moeiteloos de luidsprekers van je
keuze aanstuurt. Met dezelfde vervormingsvrije geluidssignatuur
waar we om bekend staan brengt de POWERNODE 2i - HDMI
je favoriete muziek naar een nieuw niveau en laat hij jouw
luidsprekers los op een wereld aan high-fidelity streaming. Je
muziek mag voortaan wat harder. Nu met een EXTRA optische/
analoge ingang en HDMI (e)ARC aansluiting. Maar met de
Powernode 2i - HDMI is het ook mogelijk stereo weergave uit te
breiden tot surround weergave.

2018
Systems
Best hi-fi system under £1000
Bluesound Powernode 2i

DE VERSTERKER OPNIEUW
UITGEVONDEN. JE MUZIEK MAG
VOORTAAN WAT HARDER.
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• HDMI - (e)ARC
• HybridDigital™ VERSTERKER
• 32-BIT/192kHz DAC
• 1GHz ARM® CORTEX A9 PROCESSOR
• 60 WATT PER KANAAL BIJ 8 OHM
• AIRPLAY 2 INTEGRATIE
• DUAL BAND WIFI + GIGABIT ETHERNET
• QUALCOMM aptX® HD STREAM NAAR/
VANAF SPELER VIA BLUETOOTH
• USB TYPE-A INGANG
• 2 x TOSLINK/3.5mm OPTISCHE/ANALOGE
INGANGEN
• HOOFDTELEFOON AANSLUITING
• SUBWOOFER UITGANG
• STEREO ANALOGE UITGANG
• IR INGANG & IR A.B. MET LEERMODUS
• SOFT TOUCH BEDIENINGSPANEEL
• ZWARTE OF WITTE AFWERKING
€ 899,-
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NETWERK STREAMER, CD-RIPPER & MUZIEKBIBLIOTHEEK
Rippen. Downloaden. Opslaan. De VAULT 2i laat je al je
cd’s snel rippen naar bit-perfecte high-definition kwaliteit,
ruimtebesparende MP3, of beide. Tegelijkertijd. Bewaar al je
tracks op zijn fluisterstille interne harde schijf van 2TB, die
tevens dienst doet als netwerk harde schijf. Sluit de VAULT 2i
aan op je bestaande HiFi-systeem, combineer hem met een paar
actieve luidsprekers, of stream je digitale muziekcollectie in
studiokwaliteit naar Bluesound luidsprekers in kamers overal in
je huis.

RIPPEN. DOWNLOADEN. OPSLAAN.
STEL UW KOSTBARE
MUZIEKCOLLECTIE VEILIG.
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• 1GHz ARM® CORTEX™ A9 PROCESSOR
• 32-BIT/192kHz DAC
• 2TB EXTRA STILLE HARDE SCHIJF
• SLOT LOADING CD MECHANISME
• AIRPLAY 2 INTEGRATIE
• GIGABIT ETHERNET
• QUALCOMM aptX® HD STREAM NAAR/VANAF
SPELER VIA BLUETOOTH
• 2 x USB TYPE-A INGANG
• OPTISCHE & ANALOGE INGANGEN
• HOOFDTELEFOON AANSLUITING
• SUBWOOFER UITGANG
• OPTISCHE & COAXIALE DIGITALE UITGANGEN
• STEREO ANALOGE UITGANG
• IR INGANG & IR A.B. MET LEERMODUS
• TRIGGER UITGANG
• EENVOUDIG AANRAAKGEVOELIG
BEDIENINGSPANEEL
• ZWARTE OF WITTE AFWERKING
€ 1299,-
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PREMIUM DRAADLOZE STREAMING LUIDSPREKER
DE ENIGE ECHTE ALLES-IN-ÉÉN. Het meest complete high-fidelity
streaming systeem ter wereld, de PULSE 2i, vult grote ruimtes met
een rijk en helder geluid. Als het op jouw muziek aankomt moet je
geen genoegen nemen met alles minder dan high-fidelity.
Onze krachtigste luidspreker is nog krachtiger geworden. De PULSE
2i heeft volledig nieuwe luidsprekerunits en versterkers gekregen,
waardoor de kracht in het laag bijna
verdubbeld is en de vervorming
nog verder is afgenomen. Betere
tweeters maken de ‘sweet spot’
groter, en een verfijnde DSP
processor vergroot het echte
stereobeeld tot ver voorbij de
grenzen van andere alles-in-een
luidsprekers. De ingebouwde
high-end DAC technologie in
elke Bluesound speler kan highdefinition bestanden in al hun
verliesvrije glorie decoderen en
streamen.

HET MEEST COMPLETE
HIGH-FIDELITY STREAMING
SYSTEEM TER WERELD.
15
• 150W TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN
• DIGITALE VERSTERKER
• AIRPLAY 2 INTEGRATIE
• DUAL BAND WIFI + GIGABIT ETHERNET
• QUALCOMM aptX® HD
• STREAM NAAR/VANAF SPELER VIA
BLUETOOTH
• 2 x 25mm (1”) TWEETERS
• 2 x 133mm (5,25”) WOOFERS
• USB TYPE-A INGANG
• 1 X TOSLINK/3.5mm OPTISCHE/ANALOGE
INGANG
• HOOFDTELEFOON AANSLUITING
• GESLOTEN BEHUIZING
• IR AFSTANDSBEDIENING MET LEERMODUS
• EENVOUDIG AANRAAKGEVOELIG
BEDIENINGSPANEEL
• ZWARTE OF WITTE AFWERKING
€ 799,-

16
COMPACTE DRAADLOZE STREAMING LUIDSPREKER
Decennia aan Hi-Fi geluidsobsessie, samengebracht in
deze kleine behuizing. De PULSE MINI 2i heeft zijn grootste
akoestische verbetering ooit gekregen. We hebben de kracht
van de woofers en de versterker zowat verdubbeld, en de
meest verfijnde DSP processor toegevoegd die we konden
vinden, waardoor we een ongelooflijk realistisch stereobeeld
weten te halen uit de alles-in-een luidspreker die je overal
kunt neerzetten. Voor een nog ruimer
stereobeeld, is het mogelijk om twee Pulse
Mini’s via de app te koppelen tot een groots
audiosysteem.

DE PULSE MINI 2i HEEFT
ZIJN GROOTSTE AKOESTISCHE
VERBETERING OOIT GEKREGEN.
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• 100W TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN
• DIGITALE VERSTERKER
• AIRPLAY 2 INTEGRATIE
• DUAL BAND WIFI + GIGABIT ETHERNET
• QUALCOMM aptX® HD STREAM NAAR/
VANAF SPELER VIA BLUETOOTH
• 2 x 19mm (0.75”) TWEETERS
• 2 x 102mm (4”) WOOFERS
• USB TYPE-A INGANG
• 1 X TOSLINK/3.5mm OPTISCHE/ANALOGE
INGANG
• HOOFDTELEFOON AANSLUITING
• IR AFSTANDSBEDIENING MET LEERMODUS
• EENVOUDIG AANRAAKGEVOELIG
BEDIENINGSPANEEL
• GESLOTEN BEHUIZING
• ZWARTE OF WITTE AFWERKING
€ 599,-
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DRAAGBARE DRAADLOZE STREAMING LUIDSPREKER
Het meest flexibele lid van de PULSE familie, de PULSE FLEX
2i, levert de beste prestaties in echte draadloze draagbaarheid.
Een verbeterde laagweergever voegt aanzienlijk meer druk toe
aan de weergave van deze kleine maar dappere luidspreker, en
onze geavanceerde DirectDigital™ versterker biedt een diepe en
gedetailleerde klank, waar je ook luistert.
Nu, met zijn ingebouwde AirPlay 2 en eenvoudige integratie
met het Apple ecosysteem, is de PULSE FLEX 2i flexibeler
dan ooit, terwijl de nieuwe dual band WiFi module de
verbinding uiterst stabiel houdt, vooral als de ether
erg vol is.
De Pulse Flex 2i is ook de ideale partner van de
Pulse Soundbar 2i om als achterluidsprekers in een
surround-opstelling.

DE PULSE FLEX 2i LEVERT DE
BESTE PRESTATIES IN ECHTE
DRAADLOZE DRAAGBAARHEID.
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• 25W TOTAAL SYSTEEMVERMOGEN
• DIGITALE VERSTERKER
• AIRPLAY 2 INTEGRATIE
• DUAL BAND WIFI + ETHERNET
• QUALCOMM APTX® BLUETOOTH
• FLEXIBELE BINNEN/BUITEN DRAAGBAARHEID
• 1 X 25MM (1”) TWEETER
• 1 X 89MM (3.5”) WOOFER
• USB TYPE-A INGANG
• 1 X TOSLINK/3.5mm OPTISCHE/ANALOGE
INGANG
• IR AFSTANDSBEDIENING MET LEERMODUS
• HOOFDTELEFOON AANSLUITING
• TOEWIJSBARE ECHTE KNOPPEN VOOR
PRESETS
• GESLOTEN BEHUIZING
• OPLAADBARE ACCU: BP100
(APART VERKRIJGBAAR)
• ZWARTE OF WITTE AFWERKING
€ 349,-

20
DRAADLOOS STREAMING LUIDSPREKERSYSTEEM
De PULSE SOUNDBAR 2i is ontworpen als luidsprekersysteem
voor je TV, en wordt met één HDMI kabel aangesloten op de
HDMI ARC poort van je TV, waardoor je beeld en geluid kunt
synchroniseren en via CEC de afstandsbediening van je TV
naadloos aan de PULSE SOUNDBAR 2i kunt koppelen. Bij gebruik
van HDMI zal de PULSE SOUNDBAR 2i automatisch naar een
Dolby Digital signaal zoeken in het aangesloten apparaat, en een
kristalhelder geluid met diepe bassen
produceren (zonder subwoofer)
wanneer je naar films, games
of sport kijkt. Het is de
eerste soundbar die door
Dolby is gecertificeerd
voor draadloos
surroundgeluid, en
daarom de keuze die
jouw TV verdient.

DE PULSE SOUNDBAR 2i IS DE
EERSTE DOLBY GECERTIFICEERDE
SOUNDBAR VOOR DRAADLOOS
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SURROUND
• TWEE-KANAALS SOUNDBAR MET DOLBY®
MIXDOWN
• HDMI (ARC & EARC) CONNECTIVITEIT
• AIRPLAY 2 INTEGRATIE
• DUAL BAND WIFI + GIGABIT ETHERNET
• QUALCOMM aptX® HD STREAM NAAR/VANAF
SPELER VIA BLUETOOTH
• IR AFSTANDSBEDIENING MET LEERMODUS
• MUSIC, MOVIE & TV GELUIDSINSTELLINGEN
• OPTISCHE & ANALOGE INGANGEN
• 2 x 102mm WOOFERS
• 2 x 102mm PASSIEVE RADIATOREN
• 2 x 50mm MIDDENTONERS
• 2 x 25mm TWEETERS
• 120W DirectDigital™ TRI-AMPLIFIED VERMOGEN
• SUBWOOFER UITGANG
• USB TYPE-A INGANG
• ZWARTE OF WITTE AFWERKING
• MUURBEUGEL STANDAARD MEEGELEVERD
€ 999,-

+

NIEUW
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DRAADLOZE GEVOEDE SUBWOOFER

Breng je luisterervaring naar een hoger niveau met de PULSE SUB+
actieve draadloze subwoofer. Ontworpen om te worden gebruikt met
Bluesound draadloze luidsprekers, versterkers en streamers. De
PULSE SUB+ is voorzien van een 8” woofer en een slimme DSPversterker die 150 watt diepe, gedetailleerde bas zonder vervorming
levert. Het slanke, compacte ontwerp en de draadloze connectiviteit
bieden je onbeperkte plaatsingsflexibiliteit. De BluOS app leidt je
binnen enkele minuten door het installatieproces en maakt het
koppelen en het instellen van volume en cross-over kinderspel.
€ 849,-

BLUESOUND IR-AFSTANDSBEDIENING
De voorgeprogrammeerde RC1 geeft je
eenvoudig controle over al je Bluesound
spelers. De installatie is eenvoudig en geeft
je snelle toegang tot al je favoriete presets.
€ 69,-

PULSE MUURBEUGEL
Universele Wandmontage voor PULSE & MINI
Monteer je PULSE 2i of PULSE MINI 2i eenvoudig aan de muur met de zorgvuldig
ontworpen, uit hoogwaardige materialen vervaardigde WM200 muurbeugel.
De WM200 is draaibaar, zodat je de luidspreker in een optimale hoek kunt
plaatsen voor de beste geluidskwaliteit. Afneembare rubberen sierlijsten zorgen
voor flexibel kabelbeheer en een strak uiterlijk. De WM200 is beschikbaar in
kleuren zwart en wit.
€ 119,-

PULSE FLEX MUURBEUGEL
Monteer de PULSE FLEX 2i eenvoudig aan de muur met de zorgvuldig ontworpen
WM100 muurbeugel. Plaats de luidspreker waar je maar wilt. De WM100 kan
zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd en de luidspreker kan daarna
nog in alle richtingen worden gedraaid en gefixeerd. Zelfs als de PULSE FLEX 2i
is gemonteerd heb je door het rondom vrije ontwerp eenvoudig toegang tot alle
gewenste connectoren.
€ 79,-

PULSE FLEX ACCU Luister totaal draadloos
Voeg de BP100 Accu toe aan de PULSE FLEX-luidspreker en luister waar en
wanneer je wilt. De BP100 bevestig je aan de achterkant van de PULSE
FLEX en hij biedt tot zes uur luistergenot op één enkele lading. Luister in het park
naar muziek vanaf je smartphone, tablet of een ander Bluetooth-apparaat.
€ 99,-

PULSE FLEX SKIN
Vul je interieur aan met een vleugje kleur
De SKIN is een perfecte oplossing om wat
karakter toe te voegen aan je PULSE FLEX 2i.
De SKIN is een aanvulling op je individuele stijl,
terwijl je PULSE FLEX 2i veilig en schoon blijft.
€ 29,-

PULSE SOUNDBAR TV STANDAARD
De TS100 voor de PULSE SOUNDBAR 2i is de
ultieme oplossing voor het toevoegen van highdefinition geluid aan je TV wanneer je weinig
ruimte hebt. Monteer je televisie (max 65inch /
35 KG ) aan de bovenkant van de TS100 en
gebruik vervolgens de muurbeugel van de PULSE
SOUNDBAR om deze onder je tv te plaatsen.
Doordat de TV in hoogte verstelbaar is kun je
hem naadloos op de PULSE SOUNDBAR 2i laten
aansluiten.
€ 329,-
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AIRPLAY 2

24
AirPlay 2 voegt een geheel nieuwe dimensie aan streaming
mogelijkheden toe binnen het Bluesound ecosysteem. Met AirPlay 2
kun je zo ongeveer al het geluid van je iPhone of iPad naar een Gen
2i Speler streamen. Zolang je ten minste één Gen 2i Speler hebt is
elke iOS App met AirPlay functionaliteit een mogelijke bron voor je
Bluesound ecosysteem - Apple Music, Qobuz, TIDAL en Spotify, om
er maar een paar te noemen. Maar alleen muziek luisteren is niet de
enige manier waarop AirPlay 2 met Bluesound Gen 2i kan worden
gebruikt. Je kunt ook video kijken op je Apple apparaat en het geluid
door een Gen 2i Speler laten weergeven - stel je voor dat je Netflix of
YouTube kijkt op je tablet, terwijl je Bluesound systeem de kamer vult
met geluid.
AirPlay 2 geeft gebruikers meer controle-opties, waaronder Siri.
Zodra je je Gen 2i Speler een naam hebt gegeven via de ‘Thuis’ app
kunnen Apple Music abonnees hun iOS apparaat gebruiken om dingen
te zeggen als: “Hé Siri, speel vocale jazz in de woonkamer” of “Hé
Siri, zet de muziek in de keuken harder.” Zelfs bij andere apps die
met AirPlay werken, zoals Spotify, kun je Siri voor de basisbediening
gebruiken als je muziek afspeelt vanaf je iOS apparaat.
Oudere Bluesound Spelers zijn te gebruiken met AirPlay 2 door een
Gen 2i Speler toe te voegen aan het ecosysteem, en die te groeperen
met de oudere Speler.

TWEEWEG
BLUETOOTH

De Bluetooth functionaliteit die in onze Bluesound Spelers
zit is sinds de introductie van Gen 2 een belangrijke optie.
Hoewel de geïntegreerde apps en netwerk streaming de meest
ideale Bluesound gebruikerservaring gaven (en nog steeds
geven) betekende de toevoeging van Bluetooth een andere
mogelijkheid tot connectiviteit waar gebruikers naar verlangden.
Bluetooth was een aanvulling op ons verhaal over eenvoud en
gebruiksgemak waar de moderne muziekliefhebber om vraagt.
Bij Gen 2i laten we die connectiviteit niet alleen intact,
we voegen er zelfs iets aan toe. Gen 2i bevat onze meest
geavanceerde versie van Bluetooth tot nu toe - Tweeweg
Bluetooth, met zowel een ontvanger als een zender. De
ontvanger stelt gebruikers in staat om draadloos van hun
apparaat naar een Bluesound Speler te streamen, zoals ze
dat bij Gen 2 gewend waren. Maar de zender betekent dat
je de Bluesound Speler nu als bron kunt gebruiken, en de
muziek waar je naar luistert via Bluetooth naar een draadloze
hoofdtelefoon te sturen. Stel je het tevreden gevoel en het
gebruiksgemak voor dat je draadloos naar de favoriete muziek
in je bibliotheek kunt luisteren, rechtstreeks vanaf je VAULT 2i
naar je favoriete hoofdtelefoon, bediend vanuit de BluOS App.
Let op: De Bluesound PULSE FLEX 2i ondersteunt geen tweeweg Bluetooth.

aptX HD
BLUETOOTH
Toen we de Bluetooth connectiviteit in
Gen 2i verbeterden hebben we er ook voor
gezorgd dat betere geluidskwaliteit deel ging
uitmaken van het Gen 2i Bluetooth verhaal.
De geavanceerde Qualcomm CSR8675 chip
die we in deze nieuwe producten gebruiken
ondersteunt ook draadloze aptX HD
Bluetooth audio. aptX HD is een verbeterde
codec die 24-bits audiokwaliteit over
Bluetooth ondersteunt, en die ontwikkeld is
om de signaal-ruis verhouding te verbeteren
waardoor er minder achtergrondruis is.
Met de ondersteuning om streams tot
24bit/48kHz te gebruiken krijgt een klant
die draadloos vanaf een apparaat met aptX
HD naar een Gen 2i Speler streamt een
geluidskwaliteit die beter is dan CD. Het past
allemaal in het Bluesound verhaal - modern
draadloos gebruiksgemak zónder kwaliteit
op te offeren.
Let op: De Bluesound PULSE FLEX 2i ondersteunt
geen aptX HD Bluetooth, maar blijft aptX Bluetooth
ondersteunen.

25

PULSE
VERSTERKING
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Wie wil er nou niet van meer vermogen? De volledig nieuwe,
speciaal ontwikkelde digitale versterkers in de PULSE 2i en
PULSE MINI 2i verdubbelen het beschikbare vermogen om deze
luidsprekers aan te sturen. Het verschil zul je horen. Betere
laagweergave en een krachtiger geluidsbeeld zijn de nieuwe norm
in Gen 2i.
De nieuwe luidsprekerconfiguraties in de PULSE 2i, PULSE MINI 2i
en PULSE FLEX 2i vullen de verbeterde versterking aan. Met name
de PULSE 2i en de PULSE MINI 2i fungeren nu als echte stereo
luidsprekers.
Gebruikers hebben bij de PULSE 2i en PULSE MINI 2i ook een
betere controle over hun geluidsinstellingen. De populaire DSP
instellingen als Wide Mode, Late Night en Dialog, die geliefd en
veelgebruikt zijn bij de PULSE SOUNDBAR, zijn nu ook te vinden in
deze verbeterde Gen 2i luidsprekers.
De innovatieve mix van betere versterkers, andere
luidsprekerconfiguraties en bijgewerkte DSP instellingen laat een
frisse bries waaien door de PULSE luidsprekerserie, en weerspiegelt
de inzet van Bluesound om de best mogelijke draadloze multiroom
HiFi-beleving te creëren.

MQA
MQA maakt het voor studio’s en
muziekuitgeverijen mogelijk om een
‘handtekening’ te plaatsen in bestanden
die in de studio direct met MQA zijn
gecodeerd. Is die handtekening aanwezig,
dan gaat er in de app een indicator
branden. Op dat moment weet je zeker dat
er tijdens de distributie (bijvoorbeeld via
downloads of muziekdiensten) niets met
de geluidskwaliteit is gebeurd. Kortom, je
luistert 1-op-1 naar de muziek zoals die door
de makers is bedoeld.
Bluesound bezitters krijgen ook regelmatig
toegang tot exclusieve MQA live events.

MUZIEKDIENSTEN
Onze voortdurend groeiende en actuele lijst van
ondersteunde muziekdiensten (10/2020)
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De compleet opnieuw ontworpen BluOS Desktop-app
voor Windows en MacOS maakt het luisteren naar muziek
vanaf je computer beter dan ooit tevoren.

PLATFORM
Het BluOS™ platform wordt ondersteund door
verscheidene systeemintegratie-diensten,
waaronder:

Assistant

Het BluOS™ besturingssysteem is specifiek ontwikkeld
voor de weergave van high-definition audio, en de meest
intuïtieve en plezierige muzikale ervaring die mogelijk
is. De BluOS™ controller app werkt met iOS, Android,
OS X, XP, Vista, 2000, Windows 7 / 8 / 10 en de Kindle
Fire. Alle Bluesound spelers zijn specifiek ontworpen om
‘full-res’ 24-bit/192kHz studio master opnames weer te
geven. Daarnaast speelt Bluesound praktisch alle andere
gangbare audioformaten af, waaronder FLAC, AAC, ALAC,
WAV, AIFF, WMA, OGG en MP3.

BLUESOUND producten moeten verbonden zijn met internet om toegang te hebben tot internet-radiostations en online streaming muziekdiensten. Voor sommige muziekdiensten of internet-radiostations kan een betaald abonnement
noodzakelijk zijn. Een verbinding met internet is essentieel
voor Bluesound software- en hardware-updates. Bluesound
kan worden aangesloten op het internet met behulp van een
LAN-gebaseerde, DSL, WiFi of kabelmodem verbinding.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
© Bluesound International. Bluesound, het gestileerde
woordmerk en het “B” logo, de zinsnede “HiFi voor
een draadloze generatie”, “Living HiFi” en alle andere
Bluesound productnamen en slogans zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van Bluesound International, een divisie van Lenbrook Industries Limited. Cortex
is een handelsmerk van ARM Limited. Alle andere logo’s
en diensten zijn handelsmerken of dienstmerken van hun
respectieve eigenaren.
Vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. BTW en
excl. verwijderingsbijdrage. Fouten en prijswijzigingen
nadrukkelijk voorbehouden

• Control 4 (BluOS Driver vereist)
• Crestron (BluOS Driver vereist)
• Roon (Roon abonnement vereist)
• RTI (BluOS Driver vereist)
• Elan
• iPort
• Push
• URC (BluOS Driver vereist)

Official Bluesound dealer

Plak hier uw dealersticker

Exclusieve distributie Benelux: DALI Benelux +31 (0)85 105 5050, info@dalibenelux.com

