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Deze kleine, mobiele 360° vibro-luidspreker tovert elk hard opper- 
vlak (hout, glas, metaal, …) om tot een kwalitatieve luidspreker. 
stream uw favoriete muziek eender waar vanop uw smartphone, 
tablet of notebook via Bluetooth of 3.5 mm audio connector.

gebruik via de soundwaver bijvoorbeeld het keukenaanrecht, de  
barkast, de tuintafel of een raam als luidspreker. Zet het volume 
van uw muziek of presentatie zowel thuis, op vakantie of op het 
werk kracht bij met de WHD soundwaver. Bovendien kan de 
soundwaver+ op kantoor of thuis ingezet worden om handenvrij  
te bellen via smartphone of tablet.

laat je verrassen door een verbluffende klankkwaliteit…

Technische gegevens: Soundwaver Soundwaver+
interfaces Bluetooth V 2.0 Bluetooth V 2.0
 line-in via 3.5 mm  line-in via 3.5 mm 
 audio connector audio connector
  line-Out via 3.5 mm
  audio connector
   (Aaneenschakeling  

van verschillende 
soundwavers+  
mogelijk)

Frequentiebereik 80 Hz – 20 kHz 80 Hz – 20 kHz
Vermogen 4 Watt 26 Watt
touch-bediening Neen  Ja – volume control  

+ skip functie
Handenvrij bellen Neen Ja
functie
Accu 650 mAh (2 à 3  2000 mAh (2 à 6 
 uren afspeeltijd) uren afspeeltijd)
Afmetingen Ø 54 x 63 mm 54 x 54 x 70 mm
Artikelnummer 114-500-01-001-00 114-500-26-001-01
toebehoren Zuignap sF-100 Zuignap sF-200

Soundwaver/Soundwaver+
Bluetooth ontvanger met Exciter
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Met de BtR 205 Bluetooth ontvanger streamt u muziek draadloos 
via Bluetooth vanop uw smartphone, of tablet naar uw luidspre-
kers. Kies de gewenste muziek en geluidssterkte op uw smartphone 
of tablet en geniet! De BtR205 Bluetooth ontvanger – met 
geïntegreerde 2 x 5W versterker – kan  onzichtbaar in een holle 
ruimte, bijv. in een plafond of in een meubel, worden ingebouwd. 
De BtR205 kan doorheen de opening van een klassiek halogeen-
spotje (51mm) op het vals plafond geplaatst worden. Enkel even 
230V voeding en de luidsprekers aansluiten om vervolgens van de 
muziek te genieten. Heeft u graag de luidsprekers zo klein mogelijk 
of zelfs onzichtbaar? WHD biedt u via de Hls51, Kls111 of Exiter 
luidsprekers steeds een passende oplossing. 

Technische gegevens:
• Bleutooth ontvanger met geïntegreerde 2 x 5W versterker
• Afmetingen 45 x 28 x 140mm

WHD stelt de Exciter voor. Deze kleine 360° vibro luidspreker 
tovert onzichtbaar elk hard oppervlak (hout, glas, metaal, …)  
om tot een kwalitatieve én onzichtbare luidspreker. De Exciter is 
eenvoudig te monteren via schroeven, zoals bijvoorbeeld aan de 
onderzijde van een vergadertafel, of via de kleefrand, zoals bijv.  
op de rugzijde van een badkamerspiegel. Net als een gewone 
luidspreker wordt de Exciter aangesloten op een standaard 
versterker.

WHD is al vele jaren trendsetter wat betreft discrete audio 
oplossingen met producten zoals de Hls51 of Kls111.

De Exciter bestaat in 2 varianten:

Exciter X 32-4 Exciter X 28-4
Ø 50 x 35 mm Ø 50 x 65 mm
heel licht iets zwaarder
goede audio kwaliteit uitstekende audio kwaliteit

De BtR205 is zowel afzonderlijk beschikbaar
 als in een prijsgunstige set met Exciters of  
luidsprekers.

• BtR205 + 2 x Exciter
• BtR205 + 2 x UP 10-8 zilver
• BtR205 + 2 x UP 10-8 wit
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Exciter
Maakt van elk hard oppervlak een onzichtbare luidspreker

BTR 205
Plafond-inbouw Bluetooth ontvanger met 2 x 5W versterker

Made in germany

  



BTR 55
Inbouw Bluetooth-receiver met geïntegreerde stereoversterker 
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Met de Bluetooth-receiver BtR 55 kunt u muziek draadloos vanop 
een smartphone, tablet-PC, laptop, … beluisteren. Kies uw 
gewenste titel en de geluidssterkte direct op het Bluetooth toestel 
en geniet van de muziek via de aan de BtR 55 aangesloten 
luidsprekers. De bediening van de BtR 55 is intuïtief en gebeurt 
met slechts één toets. Hiermee schakelt u het toestel aan/uit en 
verbindt u de mobiele toestellen met de Bluetooth-receiver.  U kunt 
de BtR 55 met zijn 55 x 55 mm frontplaat in alle gebruikelijke 
schakelprogramma’s inbouwen en aldus samen met de in-
bouwluidspreker KEl 55-Music ook eenvoudig nadien installeren. 
Daartoe zijn slechts twee inbouwdozen en een 230 V aansluiting 
vereist.

in nieuwe installaties verkrijgt u een nog betere sound bijv. met 
onze HiFi inbouwluidsprekers M/R 240. De BtR 55 is beschikbaar 
in de kleur puurwit glanzend.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning          110 – 240 VAC
luidsprekeruitgang       stereo voor aansluiting van max. twee 

 8 Ohm luidsprekers per kanaal (links 
+ rechts)

line-out  stereo voor aansluiting van een externe 
versterker, zoals bijv. de AMP 130

Bluetooth-versie/profiel  2.1 /A2DP
Afmetingen                  55 x 55 x 36 mm



BTR 011
Met de Bluetooth-receiver BtR 011 kunt u muziek draadloos  
vanop een smartphone, tablet-PC, laptop, … beluisteren. Kies uw 
gewenste titel en de geluidssterkte direct op het Bluetooth-conform 
toestel en geniet van de muziek via de aan de BtR 011 aangesloten 
actieve luidspreker, bijv. Mini 4-AMP.

U kunt de BtR 011 ook aan uw stereo-installatie in de woonkamer 
aansluiten en zo bijv. muziek van uw smartphone vanuit uw zetel 
per Bluetooth weergeven. De BtR 011 stelt u daarenboven een 
UsB-aansluiting ter beschikking voor het opladen van uw mobiele 
toestellen. Hij is beschikbaar in zwart glanzend.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning 110 – 240 VAC
line-Out  stereo voor aansluiting van een actieve 

luidspreker zoals bijv. Mini 4-AMP of 
een externe versterker zoals bijv. de  
AMP 130

UsB             voor het opladen van willekeurige  
mobiele toestellen (5 VDC/1A)

Bluetooth-versie/profiel 2.1/A2DP
Afmetingen 39 x 39 x 68 mm

Mini 4-BT
De 2-weg HiFi-luidspreker met kwaliteitsvolle bassreflex-techniek, 
geïntegreerde Bluetooth-radio-ontvanger en 30W-versterker. De 
Mini 4-Bt ontvangt de muziek van uw smartphone per Bluetooth 
en geeft ze in zeer goede kwaliteit weer. De Mini 4-Bt is beschik-
baar in zwart en in wit.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning 110 – 240 VAC
Bluetooth-versie/profiel 2.1/A2DP
Afmetingen 150 x 220 x 167 mm
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BTR 011 + Mini 4-BT Bluetooth-receiver met USB- 
oplaadtoestel voor contactdozen + 2-weg HiFi-luidspreker met  
ingebouwde Bluetooth-radio-ontvanger en versterker

WT/WR 2.4 + Mini 4-Wireless
Wireless Audio systeem

* iPod/iPhone zijn geregistreerde merken van Apple inc

WT 2.4
Met de zender Wt 2.4 kunt u het audiosignaal  
van een geluidsbron draadloos naar de radio- 
ontvanger WR 2.4 of de 2-weg HiFi-luidspreker  
Mini 4-wireless zenden. Zo kunt u bijv. uw  
muziek van uw stereo-installatie in de woonkamer ook 
in de eetkamer weergeven. De geluidssterkte is in beide ruimten 
afzonderlijk regelbaar. De Wt 2.4 is beschikbaar in de kleur zwart.

WR 2.4
Met de radio-ontvanger WR 2.4 kunt u het audiosignaal van de 
zender Wt 2.4 ontvangen en via een versterker weergeven. Zo kunt 
u bijv. de MP 55-wireless samen met de inbouwluidspreker KEl 
55-Music in de keuken installeren en de muziek bijkomend 
draadloos aan de radio-ontvanger WR 2.4 in de woonkamer 
doorgeven. De geluidssterkte is in beide ruimten afzonderlijk 
regelbaar. De WR 2.4 is beschikbaar in de kleur zwart.

Technische gegevens WT/WR 2.4
Bedrijfsspanning         incl. 230 V-netspanning
Afmetingen  50 x 72 x 22 mm
line-in          Wt 2.4
line-out       WR 2.4

Mini 4-Wireless
2-weg HiFi-luidspreker met geïntegreerde radio-ontvanger  
en versterker. 
De Mini 4-Wireless is beschikbaar in zwart en in wit.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning 110 – 240 VAC
Afmetingen 150 x 220 x 167 mm

Technische gegevens radiocomponenten
Radiofrequentie        2,4 gHz
Reikwijdte                30 m 
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Met de RDs-radio kunt u 9 verschillende radiozenders beluisteren. 
Daarenboven kunt u bijv. nog een mp3-speler via zijn koptelefoon-
uitgang aan de frontale AUX-ingang van de RDs-radio aansluiten 
en zo van uw eigen muziek genieten. 

De RDs-radio stelt op de achterkant ook nog een aux-ingang ter 
beschikking. Hier kunt u bijv. de iPod/iPhone-dockingstation MP 
55 Btl of de Bluetooth-ontvanger BtR 55 aansluiten en zo bijv. via 
de RDs-radio draadloos muziek van een smartphone, tablet PC, 
laptop,… beluisteren. 

De bediening gebeurt intuïtief over een voor elke functie eigen 
toets. Met de optioneel verkrijgbare afstandsbediening kunt u 
daarenboven de RDs-radio gemakkelijk bijv. vanuit het bad 
bedienen. De RDs-radio beschikt over veel nuttige functies. Zo 
kunt u met de sleep-functie insluimeren en u opnieuw met zachte 
muziek laten wekken. 

Met het menuslot kan bijv. verhinderd worden dat de radiozender 
ongewild versteld wordt of kan de maximale geluidssterkte beperkt 
worden.

U kunt de RDs-radio met zijn 55x55 mm frontplaat in alle 
gebruikelijke schakelprogramma’s inbouwen en aldus samen met 
de inbouwluidspreker KEl 55-Music nadien eenvoudig installeren. 
Daartoe zijn slechts twee inbouwdozen en een 230V aansluiting 
vereist.

in nieuwe installaties verkrijgt u een nog betere sound bijv. met 
onze HiFi inbouwluidsprekers M/R 240. De RDs-radio is beschik-
baar in de kleur puurwit glanzend.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning 110 – 240 VAC
Aux-ingang op voor- en achterzijde 
Antenne-ingang 75 Ohm coax
luidsprekeruitgang  voor aansluiting van max. twee  

8 Ohm luidsprekers
line-out  voor aansluiting van een externe 

versterker zoals bijv. de AMP 130
Ontvangstbereik      87,5 – 107,9 MHz 
Afmetingen 55 x 55 x 36 mm

RDS Radio
Op afstand bedienbare inbouwradio met RDS tekst en mogelijkheid  tot aansluiting van 2 bijkomende externe geluidsbronnen

* iPod/iPhone zijn geregistreerde merken van Apple inc

Made in germany
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De Radio Hls 51 kan onzichtbaar in een holle ruimte, bijv. in een 
plafond of in een meubel worden ingebouwd. tot 9 radiozen-
ders kunnen geprogrammeerd worden. De Radio Hls 51 is via 
de meegeleverde afstandsbediening bestuurbaar. Daartoe wordt 
een kleine infraroodontvanger onopvallend in bijvoorbeeld het 
plafond ingebouwd. Optioneel is het bedienpaneel RC Hls 51 UP 
voor alle gebruikelijke 55 x 55 mm schakelprogramma’s beschik-
baar. De radio kan eenvoudigweg geïnstalleerd worden. Daartoe  
is alleen een 230 V aansluiting vereist.

De Hls 51 luidsprekers laten zich in om het even welke halogeen-
spotring voor lichten met 51 mm diameter inbouwen. Met grotere 
luidsprekers, bijv. met onze HiFi inbouwluidsprekers M/R 240, 
verkrijgt u een nog betere sound. 

Technische gegevens
Bedrijfsspanning 230 V
Antenne-ingang 75 Ohm coax
Ontvangstbereik 87,5 – 107,9 MHz
Afmetingen 152 x 41 x 31 mm

Radio HLS 51-Basic + HLS spot speakers
Op afstand bedienbare plafond-inbouwradio.

* iPod/iPhone zijn geregistreerde merken van Apple inc

Made in germany

Control Unit RC HLS 51 UP
Voor installatie in vrijwel alle 
courante schakelprogramma‘s  
(naar eigen keuze)
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Heeft u een feestje waarbij u voor meerdere zones simultaan de 
zelfde audiobron wenst? in een oogwenk realiseert u via smart-
phone of tablet alle gewenste instellingen.

Technische gegevens
Voedingsspanning 7 – 36 V DC
Aansluitingen Ethernet
 KNX bus via KNX iP interface
 Analoge ingang
 Rs485
 UsB
Audio stereo output, 32 bit/384 kHz High 

Definition sound processing, 2 x 55 W  
+ uitgang voor actieve subwoofer

Applicatie iPhone/iPad/iPod touch*
 Android
 PC
Protocols UPnP, DlNA, Airplay,  

FtP, HttP, KNXnet/iP
Audio formaten MP3, WAV, AAC, WMA, FlAC,  

24/192, UsB stekker

geen storende audio-installatie in de ruimte maar alles netjes 
geplaatst in het elektrisch verdeelbord. De DAP255 is een volle-
dig DiN-rail compatibele digitale audio zoneversterker aange-
sloten op uw thuisnetwerk en eenvoudig te bedienen via app op 
smartphone of tablet. Voortaan heeft u dus de bediening van 
uw audiosysteem ten allen tijde op zak. Naast bediening via app 
kan de DAP255 nog via diverse andere media gestuurd worden 
zoals iP, KNX/iP gateway en Rs485. Om een multiroom audio 
systeem te creëren volstaat het om per audiozone een DAP255 
zoneversteker te voorzien. De DAP255 is daarbij enkel aangeslo-
ten op de router, luidsprekers en eventuele actieve subwoofer. 

Diverse online opties brengen u in een handomdraai in contact 
met een oneindig uitgebreide muziekbibliotheek. Navigeer snel 
en eenvoudig naar het gewenste nummer of muziekgenre en 
geniet. Eigen mp3’s worden via een UsB ingang of op het intern 
32gB geheugen geconsulteerd. Muziek uit uw itunes* bibliothe-
ek streamt u via Airplay naar de DAP255. Wenst u een vroegere 
klassieke audiobron zoals een CD-speler te behouden? geen 
nood, iedere DAP255 beschikt over een analoge ingang. Uiter-
aard kan u ook in een volgende zone naar deze bron luisteren. 

* iPod/ iPhone / iPad / itunes zijn geregistreerde merken van Apple inc

DAP 255
Nieuwe innovatieve multiroom oplossing

Made in germany

Afbeeldingen en technische specificaties kunnen afwijken

Officiële product release: april 2014
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Met het inductief oplaadapparaat  ZBl 55 kunt u de meest 
gebruikelijke elektrische tandenborstels van Braun en Philips en 
de noodverlichting met nachtlichtfunctie “JACKligHt” zonder 
zichtbare kabel opladen. Bovendien krijgen uw apparaten dank-
zij de ZBl 55 en zijn accu’s een vaste plaats.

U kunt de ZBl 55 met zijn 55x55 mm frontplaat in alle gebruike-
lijke 55 x 55mm schakelprogramma’s inbouwen en aldus nadien 
eenvoudig installeren. Daartoe is slechts een inbouwdoos en een 
230V aansluiting vereist. Het oplaadtoestel kan via een afneem-
baar deksel zeer eenvoudig gereinigd worden.

De ZBl 55 is beschikbaar in de kleur puur wit glanzend.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning      
110 –240 VAC 
Afmetingen             
55 x 55 x 32 mm

ZBL 55 
Inductief oplaadstation voor elektrische tandenborstels  
en noodverlichting met nachtlichtfunctie

Made in germany

laad uw uw iPhone/iPodtouch* of smartphone met micro 
UsB-stekker toestel via MP55 Btl laadstation op en geniet 
ondertussen via de op de MP55Btl aangesloten luidsprekers 
van uw muziek. Voor dit laatste beschikt de MP55 Btl over een 
Bluetooth ontvanger zodat uw muziek zelfs met uw smartphone 
op zak doorheen de luidsprekers weerklinkt.

De MP55 Btl past in ieder design schakelmateriaal volgens de 
55 x 55 mm standaard. Omdat het toevoegen van bedrading in 
een bestaande installatie niet vanzelfsprekend is, biedt WHD u 
de compacte 55 x 55 mm KEl55 luidsprekers aan.  

De KEl55 luidspreker past dus in een standaard inbouwdoosje 
van een schakelaar of stopcontact. 

Wie in zijn luidsprekerkeuze niet gehinderd wordt door inbouw-
beperkingen en streeft naar een perfecte geluidskwaliteit, kan 
opteren voor de hoogwaardige HiFi-inbouwluidsperkers van 
WHD zoals de M/R 240. 

De MP55 Btl is verkrijgbaar in de glanzende kleuren pianozwart 
en puur wit.

Technische gegevens
Voedingsspanning 110 – 240VAC
luidsprekeruitgang stereo met een maximum van twee  

8 Ohm luidsprekers per kanaal (l+R)
Afmetingen 55 x 55 x 36 mm
Passend voor  Apple toestellen met lightning jack
 smartphones voorzien van een Micro 

UsB stekker

* iPod/iPhone zijn geregistreerde merken van Apple inc

Afbeeldingen en technische specificaties kunnen afwijken

Officiële product release: april 2014

Made in germany

MP 55 BTL
Docking station met Apple lightning stekker en micro USB-stekker
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laat uw iPad* 1, 2 of 3 automatisch in/uit de sOUNDPAD glijden.  
Zo weet u steeds waar uw iPad* zich bevindt en bent u er zeker van  
dat uw toestel altijd over een volle batterij beschikt. Eén druk op de  
knop en uw iPad* glijdt gemotoriseerd uit de sOUNDPAD zodat  
u uw tablet overal kunt gebruiken.

gebruik uw iPad* op deze manier als muziekbron, als touch-screen  
voor uw domotica, als fotokader, klok, …

Technische gegevens
Bedrijfsspanning 110 – 240 VAC
line-out stereo
Compatibel met sOUNDPAD: iPAD* 1 & 2
 sOUNDPAD+: iPAD* 3
Afmetingen 365 x 295 x 53 mm
 

WHD SOUNDPAD
Draaibaar iPad* docking station met gemotoriseerde in- en uitvoer 
en stereo Line-out die aan een versterker kan worden aangesloten.

* iPod/iPhone zijn geregistreerde merken van Apple inc

Made in germany
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Overzicht luidsprekers

M/R 240-8 Basic
2-weg HiFi inbouwluidspreker
Kleur wit of zwart
geluidskwaliteit  HHH

Kleur  witte of zwarte  
PVC afdekking

Afmeting  240 mm
inbouwdiameter  214 mm
inbouwdiepte  76 mm

M/R 240-8
2-weg HiFi inbouwluidspreker
Designuitvoering met kwaliteitsafdekkingen
geluidskwaliteit  HHHH

Kleur  wit, zwart of groen glas;  
edelstaal, plaaster

Afmeting  240 mm
inbouwdiameter  214 mm
inbouwdiepte  76 mm

M/R 240-8 HQ
2-weg HiFi High-end inbouwluidspreker
Designuitvoering met kwaliteitsafdekkingen
geluidskwaliteit  HHHHH

Kleur  wit, zwart of groen glas;  
edelstaal, plaaster

Afmeting  240 mm
inbouwdiameter  214 mm
inbouwdiepte  76 mm

R 240-8 LED Controller
2-weg HiFi inbouwluidspreker met geïntegreerde LED’s
geluidskwaliteit HHHH

Kleur wit glas, kleuren lED‘s
Afmeting  ø 240 mm
inbouwdiameter  214 mm
inbouwdiepte  120 mm
Bijkomende informatie •  kleursturing via 

afstandsbediening  
of automatische  
programma‘s

 · controller kan tot 9 slave’s aansturen

R 240-8 LED Slave
2-weg HiFi inbouwluidspreker met geïntegreerde LED’s
geluidskwaliteit HHHH

Kleur Wit glas, kleuren lED‘s
Afmeting  ø 240 mm
inbouwdiameter  214 mm
inbouwdiepte  76 mm
Bijkomende informatie  kleursturing vanuit 

Controller module

Mini 4-8
Compacte HiFi 2-weg luidspreker
geluidskwaliteit HHHH

Kleur wit, zwart of zilver
Afmetingen 150 x 220 x 167 mm
toebehoren WBMini: U-beugel,  
 WHMini: Kogelgewricht

Mini 4-Bluetooth
Mini4-8 luidspreker met geïntegreerde Bluetooth 
ontvanger en versterker

Mini 4-Wireless
Mini4-8 luidspreker met geïntegreerde RF  
ontvanger (reikwijdte tot 30 m) en versterker
toebehoren RF zender Wt 2.4

Mini 4 WP-8
Weerbestendige Mini4-8 met geïntegreerde  
versterker

KEL 55 Music
HiFi-inbouwluidspreker
geluidskwaliteit H

Kleur wit, zwart
in te bouwen in alle gebruikelijke 55 mm  
schakelprogramma’s
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Overzicht luidsprekers

HLS 51 Halogeenspot luidspreker
geluidskwaliteit H

Kleur wit, chroom
Buitendiameter 51 mm
inbouwdiepte  27 mm
geschikt om in te bouwen in een spot armatuur.  
Armatuur niet meegeleverd.

HLS 51 Subwoofer
Hologeenspot subwoofer
geluidskwaliteit HHH

Kleur wit, chroom
Afmetingen 362 x 262 x 61 mm

FL 180
Inbouwluidspreker
geluidskwaliteit HHH

Afmetingen Ø 170 x 180 mm
Kleur wit
Deze randloze luidspreker wordt verzonken  
ingebouwd in het plafond en is hierdoor quasi onzichtbaar.

Cardanluidspreker KLS 111
Inbouwluidspreker
geluidskwaliteit HHH

Afmetingen Ø 111 x 70 mm
Kleur chroom
geschikt om in te bouwen in een cardan spot  
armatuur voor spots met een diameter van 111mm.

UP 10-8 Music
inbouwluidspreker
geluidskwaliteit HH

Kleur wit, zilver
Afmeting  ø140 mm
inbouwdiameter  120 mm
inbouwdiepte  48 mm

UP 14/2-8
2-weg HiFi inbouwluidspreker
geluidskwaliteit HHH

Kleur wit
Afmeting  ø 196 mm
inbouwdiameter  180 mm
inbouwdiepte  71 mm

IG 220-4
2-weg grondinbouw weersbestendige luidspreker
geluidskwaliteit HHH

Kleur edelstaal
Afmeting  ø 245 mm
inbouwdiepte  417 mm

IG 340 LED-4
2-weg grondinbouw weersbestendige  
luidspreker met LED oriëntatieverlichting
geluidskwaliteit  HHHH

Kleur edelstaal
Afmeting  ø 345 mm
inbouwdiepte  685 mm

SL 25/2-T25
2-weg HiFi rots-luidspreker
geluidskwaliteit HHHH

Kleur graniet grijs,  
 graniet rood
Afmetingen 310 x 240 x 270 mm

Exciter
WHD stelt de Exciter voor. Deze kleine 360° vibro luidspreker 
tovert onzichtbaar elk hard oppervlak (hout, glas, metaal, …)  
om tot een kwalitatieve én onzichtbare luidspreker. De Exciter  
is eenvoudig te monteren via schroeven, zoals bijvoorbeeld aan  
de onderzijde van een vergadertafel, of via de kleefrand, zoals  
bijvoorbeeld op de rugzijde van een badkamerspiegel.
 
geluidskwaliteit HHH

impedantie 4 Ohm
Afmetingen Ø 50 x 30 mm

R 1900 WPL-4
360° 2-weg buitenluidspreker  
met oriëntatieverlichting
geluidskwaliteit HHHH

Kleur bol: transparant wit;  
 voet: graniet grijs
Afmeting ø 540 mm
Hoogte 530 mm
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Karrewegstraat 50
9800 Deinze
t  09 381 85 00
E  info@stagobel.be
W www.stagobel.be
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