
Better sound Better business
Audio at Work staat garant voor de beste audiobeleving in retail, hospitality, horeca en kantoor.
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Hoe werkt het
- Plug’n play installatie die werkt voor 
altijd
- Interferentievrije draadloze oplossing
- Flexibel, schaalbaar en verhuisbaar
- Onderhoudsvrij en no nonsense 
status indicatie 
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De beste 
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Producten
- SP-3 wireless speaker
- SP-1 wireless speaker
- SUB-3 wireless subwoofer
- SUB-1 wireless subwoofer
- SPW-5 wireless speaker,
IP X4 water resistant
- SPP-5 wireless speaker,
IP X4 water resistant
- TX-1 wireless transmitter
- VOL-1 wireless volume control
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Installatie

- Small
- Medium

- Large
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Producten

Echt draadloos:
Audio Pro Business 1.9 is ontwikkeld voor totale draadloze vrijheid. 

Overbevolkte Wi-Fi zones zijn niet langer een probleem.
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SPW-5
wireless speaker
IP X4 water 
resistant

VOL-1 
wireless volume control

SP-3
wireless speaker

SPP-5
wireless speaker
IP X4 water 
resistant

TX-1
transmitter

SUB-3
wireless subwoofer

SUB-1
wireless subwoofer

SP-1
wireless speaker



De draadloze luidsprekers SP-1 
en SP-3 zijn super makkelijk te 
installeren, zien er cool uit en klinken 
werkelijk uitstekend. Dankzij de 
meest geavanceerde technologie 
in een robuuste behuizing bent 
u klaar voor de toekomst. Plug & 
Play! SP-1 en SP-3 werken op de 
meest gangbare 3-fasenrails voor 
verlichting. 

Geen track voorhanden? Geen 
probleem. Met de optionele WB-1 
wall brackets (-> SP-1) en WB-3 
wall brackets (->SP-3) monteert 
u de speakers aan de wand, 
plafond of kabelgoot. Ook voor 
systeemplafonds hebben wij een 
gepaste oplossing voor u klaar. 
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SP-3 wireless speaker

SP-1 wireless speaker

Een krachtige en diepe 
laagweergave, klasse D versterkers 
met hoog vermogen. De SUB-1 en 
SUB-3 subwoofers zijn de perfecte 
partners voor de SP-1 en SP-3 
draadloze luidsprekers. Plug & 
Play. Ook de subwoofers verbinden 
automatisch met het audio netwerk. 
SUB-1 en SUB-3 worden geleverd 
met een robuuste beugel voor 
wandmontage, maar kunnen ook 
als down-firing subwoofer worden 
ingezet. Dankzij hun geringe 
diepte zijn deze krachtpatsers 
efficiënt en discreet. Koppel enkele 
SP-3 met een SUB-3, of enkele SP-1 
met de SUB-1. Het is ook mogelijk 
om SP-3 en SP-1 in dezelfde ruimte 
te gebruiken. 

Optioneel kan de SUB-1 
rechtstreeks aan de 3-fasenrail 
worden bevestigd.
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SUB-3 wireless subwoofer 

SUB-1 wireless subwoofer



SPW-5 is een draadloze luidspreker 
voor opbouw. Geschikt voor 
binnen en buitengebruik, IP X4: 
op kantoor of buiten op het terras, 
ook toepasbaar in combinatie met 
de andere Audio Pro Business 
luidsprekers en subwoofers. 

SPP-5 is een draadloze luidspreker 
die gependeld wordt toegepast. 
Geschikt voor binnen en 
buitengebruik, IP X4: en speciaal 
geschikt voor hoge ruimten, perfect 
te combineren met de andere 
Audio Pro Business luidsprekers en 
subwoofers.
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SPW-5 wireless speaker

IP X4 water resistant

SPP-5  wireless speaker
IP X4 water resistant

Zendbereik TX-1 naar luidsprekers: 
in buitenlucht: tot 100 meter, 
binnen een gebouw: tot 30 meter 
binnen zichtlijn. 

Zendbereik tussen VOL-1 en TX-1: 
10 meter binnen zichtlijn.

TX-1 is het kloppende hart van 
het Audio Pro Business systeem. 
Met een draadloos bereik tot 100 
meter, kan TX-1 tot 31 luidsprekers 
van muziek voorzien en werkt 
hij naadloos samen met VOL-1 
volume control. TX-1 is voorzien 
van een audio lijngang en wordt 
geleverd met een bijpassende 
voeding. Indien gewenst kan 
TX-1 ook rechtstreeks als “externe 
geluidskaart” voor uw computer 
worden ingezet. De voeding en 
data overdracht gebeurt dan 
rechtstreeks vanuit de computer.
De geintegreerde USB audio 
interface is class compliant en 
vereist geen speciale drivers of 
software. Nu niet, en ook niet in 
de toekomst. Plug & Play! All day! 

Met VOL-1 volume control kan 
je het “master” volume van het 
audiosysteem aanpassen, maar 
ook tot 6 verschillende zone 
volumes creëren. Net als alle 
andere componenten is VOL-1 plug 
& play. Makkelijker kunnen we het 
niet maken. Alle Audio Pro Business 
luidsprekers hebben achteraan een 
keuzeschakelaartje voor de 6 
volume zones.
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TX-1 wireless transmitter 

VOL-1 wireless volume control





Installatie
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De nieuwe standaard voor 
winkeloppervlaktes tot 200 
vierkante meter. 4 SP-1 luidsprekers 
staan borg voor een perfecte 
spreiding van de muziek, zonder 
op te vallen. SUB-1 zorgt voor een 
aangenaam en rustig geluidsbeeld. 
Kies voor kwaliteit en zekerheid. 
De installatie neemt niet meer dan 
een uur in beslag.
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Small

4 x SP-1
1 x SUB-1

1 x TX-1
1 x VOL-1



Onze oplossing voor grote open 
oppervlaktes: auto showrooms, 
meubelzaken, horeca of hotel 
lobbies. 

Met slechts 1 centraal gemonteerde 
transmitter kunnen we tot 1800 
vierkante meter aan. Installatietijd: 
3 à 4 uur.
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Large

16 x SP-3
1 x TX-1

1 x VOL-1

De multifunctionele alleskunner. 
Deze setup is de perfecte oplossing 
voor middelgrote ruimtes en klinkt 
mooi strak en uitgebalanceerd, ook 
als u de volumeknop tijdens het 
jaarlijks bedrijfsfeestje op standje 
vol gas draait! Installatietijd: 2 à 3 
uur. Pret: oneindig!
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Medium

8 x SP-3
2 x SUB-3

1 x TX-1
1 x VOL-1





Vrijheid, betrouwbaarheid en 
premium geluid. 3 peilers van het 
Audio Pro Business systeem. Door 
gebruik te maken van de 1.9 
GHz band is er geen interferentie 
mogelijk met bestaande 2.4 of 5 
GHz wifi netwerken. Overbevolkte 
wifi zones? Geen probleem. 
Dankzij een vergroot draadloos 
bereik en een vertragingsvrije 
draadloze overdracht is het 
systeem even betrouwbaar als een 
traditioneel bekabeld systeem.

03
Interferentievrije 

draadloze 
oplossing

De TX-1 vormt altijd het centrale 
hart van je installatie. Hij voorziet 
maximaal 31 luidsprekers van 
een draadloos muzieksignaal. 
Bij grotere systemen kunnen 
meerdere zenders parallel 
worden aangesloten. Je kan het 
audiosignaal voor de volgende 
transmitter zelfs aansluiten op een 
luidspreker die door de vorige 
zender wordt “gevoed”. Elke 
luidspreker heeft namelijk een 
audio uitgang die het draadloze 
signaal onbeïnvloed doorlust. 
Handig!

Met de VOL-1 regelt u het algemene 
volume, en kan u indien gewenst 
tot 6 volume zones creëren. 
Zonder programmeerwerk, 
zonder software, updates of 
configuratietools. 
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Plug’n play

installatie
die werkt voor 

altijd
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Hoe werkt het



Elke component van het Audio Pro 
Business systeem is voorzien van 
een statuslampje. Hierdoor valt 
visueel te bepalen hoe het systeem 
functioneert: aan/af,wel/geen 
audio signaal, wel/niet standby. 
Van op afstand kan een installatie/ 
herconfiguratie worden begeleid.

Verder is het Audio Pro Business 
systeem een gesloten systeem 
welke geen onderhoud behoeft.
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Onderhoudsvrij 
en no nonsense 
status indicatie

Audio Pro Business producten 
bieden u meer vrijheid bij de 
plaatsing en het aantal speakers… 
Aanpassingen doet u in no time. 
Begin klein en breid later uit 
wanneer het u past.

Als u de inrichting van uw ruimte 
wijzigt, verplaatst u de luidsprekers 
gewoon mee. Re-Plug & play. 
Even checken of alles correct is 
aangesloten? Geen probleem: alle 
luidsprekers beschikken over status 
lampjes. 
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 Flexibel, 

schaalbaar en 
verhuisbaar





+ Kosten besparend: 90% van de investering is de hardware zelf en niet de installatiekosten.

+ Premium geluid: een gevoel van behagen wordt bekomen bij ronde klanken: laag, mid en hoog. Van achtergrondmuziek 
tot een stevige beat, alles is mogelijk.

+ Vrijheid: de Audio Pro Business hardware speelt alles af: wat betreft muziekbron en muziekgenre. Wij bieden u een 
totaaloplossing.

+ Reclame en paging: maak uw eigen radiostation. Geen reclame van de concurrent in uw winkel!

+ Hoge ROI: investeer in betere hardware i.p.v. installatiekosten.

+ Side by side systemen: meerdere systemen die parallel draaien veroorzaken geen interferentie.

+ Bereik: t.o.v. klassieke wifi systemen bieden wij minimaal een viervoudig bereik: tot 1800 m2 per netwerk, 
afhankelijk van de vorm van de ruimte.  

+ Party non stop: wifi haperingen zijn niet van toepassing. De dect technologie bij Audio Pro Business staat voor muziek 
zonder onderbrekingen of interferenties.

+ Future proof: dit gesloten systeem werkt, en blijft werken. Ook binnen 10 jaar, geen updates vereist.

04
Audio at Work doet meer voor uw 
bedrijf dan enkel speakers leveren. 
Wij bieden u een complete audio 

oplossing voor commerciële ruimten.

De beste audiobeleving, 
ook voor uw bedrijf

04
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Showroom

+ Studiebureau: audioplannen en audio configuraties op maat.

+ Opleidingen: laat u onderwijzen over Audio Pro Business, zowel voor de installateur, integrator/configurator als voor 
de klant.

+ Events: nodig uw klanten uit in dit inspirerende kader.
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Van harte heten we u welkom in 

de showroom aan het Antwerpse 
eilandje.



Audio at Work
Kattendijkdok-Westkaai 82 bus 82, 2000 Antwerpen België
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