
TEKSTBLOKKEN

10 woorden: 
Krachtige, draadloze, iconische 
designluidspreker met ruimtevullend geluid.

5 woorden: 
Krachtige, draadloze, iconische 
designluidspreker.

25 woorden: 
Krachtige, draadloze, iconische 
designluidspreker met ruimtevullend geluid. 
Hoe uw interieur er ook uitziet, de A9 kan er 
fraai in opgaan of overtuigend opvallen - 
aan u de keus.

50 woorden: 
Krachtige, draadloze, iconische 
designluidspreker met ruimtevullend geluid 
en room compensation. Hoe uw interieur er 
ook uitziet, de A9 kan er fraai in opgaan of 
overtuigend opvallen - aan u de keus. De A9 
geeft u controle over het volume van de 
muziek met een soepele interactie: u hoeft 
alleen maar rustig uw hand over het oppervlak 

100 woorden: 
Krachtige, draadloze, iconische 
designluidspreker met ruimtevullend geluid 
en room compensation. Krachtige, draadloze, 
iconische designluidspreker met ruimtevullend 
geluid. Hoe uw interieur er ook uitziet, de A9 
kan er fraai in opgaan of overtuigend opvallen 
- aan u de keus. De A9 geeft u controle over 
het volume van de muziek met een soepele 
interactie: u hoeft alleen maar rustig uw 
hand over het oppervlak te laten glijden. 
Met een simpel tikje kunt u naar het 
volgende of vorige nummer gaan of uw 
muziek afspelen/pauzeren. Verbind de A9 
met uw favoriete muziekstreamingdienst en 
uw huis zal gevuld worden met een geweldige 
geluidskwaliteit. Stuur muziek naar elke 
kamer door uw draadloze luidsprekers te 
koppelen en creëer een multiroom-ervaring. 
A9 ondersteunt Chromecast built-in,  
AirPlay 2 en Bluetooth.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Covers:

BASISSPECIFICATIES:

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

CONNECTIVITEIT:

OVERIGE EIGENSCHAPPEN:

KLEUREN:

Afmetingen: 
70,1 x 90,8 x 41,5 cm (met poten)

Eindversterkers:
1 x 400 watt klasse D voor de lage tonen
2 x 200 watt klasse D voor het middengebied
2 x 200 watt klasse D voor volledig bereik
2 x 150 watt klasse D voor de hoge tonen

E!ectief frequentiebereik:
33 - 23.000 Hz

Draadloze connectiviteit:
Draadloos 2,4 en 5 GHz  
(WLAN 802.11 b/g/n/ac)
Bluetooth 4.2

Bediening op het apparaat:
Bedien de A9 met eenvoudige  
aanrakingen van de touch-sensor.  
Tik of veeg om een ander nummer te  
kiezen of om het volume aan te passen.

Room compensation:
Active Room Compensation

Ontwerper: 
Øivind Alexander Slaatto

Gewicht: 
14,7 kg (met poten)

Driver-units:
2 x 3/4" tweeters 
2 x 1 1/2" full range
2 x 3-inch middengebied 
1 x 8-inch woofer

Kastprincipe: 
Bass-reflex

Aansluitingen:
1 x Ethernet 10/100 Mbit/s
1 x 3,5 mm combi mini-jack line-in

Varianten:
Witte Beoplay A9 met witte cover, 
eikenhouten poten en ring van natuurlijk 
aluminium. Zwarte Beoplay A9 met zwarte 
cover, walnoothouten poten en ring van 
zwart aluminium. Beoplay A9 van gerookt 
eikenhout met donkergrijze Kvadrat-cover, 
poten van gerookt eikenhout en aluminium 
ring in koperkleur.

Multiroom-functionaliteit:
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te laten glijden. Met een simpel tikje kunt u 
naar het volgende of vorige nummer gaan 
of uw muziek afspelen/pauzeren.


