LE02 Wit, met vloerstandaard
156106Stand

1 048,00 €

Uniek krachtige luidspreker van gemiddelde grootte,
inclusief vloerstatief. Hoog dynamisch bereik voor een
meeslepende Braun-geluidservaring.

PRODUCT DETAILS
Braun Audio LE-serie - Iconische, tijdloze prestaties.
LE is een serie van drie premium hifi-speakers die het tijdloze, essentialistische ontwerpethos van hun oorsprong
vieren, afgestemd op perfectie en gebouwd om lang mee te gaan.
De speakers leveren een prachtig verspreid geluidsbeeld, zijn gedurfd zonder opdringerig te zijn en belichamen de
perfecte balans tussen krachtige prestaties en minimalistische vorm, die op elegante wijze de nauwgezetheid en zorg
tonen waarvoor het Duitse vakmanschap bekend staat.
Uitstekend geluid op alle volumes.
Alle LE-speakers zijn zorgvuldig ontworpen om meeslepend geluid en een breed dynamisch bereik te leveren dat
kristalhelderheid behoudt, zelfs bij zeer lage volumen. Ontwikkeld met ultramoderne BMR-aandrijfeenheden (Balanced
Mode Radiator) met vlak profiel, waardoor een niet-directionele, panoramische geluidsfase ontstaat die de kamer
verzadigt met een prachtig, rijk gelaagd geluid.
Geluidsregeling.
Schakel van liggende naar staande modus met behulp van de plaatsing EQ-instellingen om het afspelen aan te
passen voor zowel de speakeroriëntatie als de locatie.
Echte privacy.
Mechanische privacyknop verbreekt fysiek de verbinding met de Google Assistent-microfoons.
LE02 Vloerstandaard
Deze elegante, aanpasbare premium luidsprekerstandaard in een zwarte afwerking dient als de perfecte accessoire
voor uw LE-luidspreker.
De Braun LE02 vloerstandaard verbergt de kabel in de paal voor een elegante uitstraling. Gebruik hem om de
luidspreker in de liggende stand te plaatsen of om de oriëntatie te veranderen naar een staande stand voor
stereokoppeling. Dit product is ontworpen voor de montage van de Braun LE02 luidspreker en bestaat uit twee aparte
boxen.
Box 1 bevat een aluminium geëxtrudeerde verticale paal met lasergesneden staal en gegoten montagebeugels,
evenals op maat gemaakte aluminium bevestigingspinnen. Box 2 bestaat uit een zware, hogedruk watergesneden
stalen voet en gepolijste acrylvoet.
Deze tijdloze accessoires accentueren uw luidsprekers en zijn perfect te gebruiken als stereopaar.
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