
Een compacte, gepatenteerde high-fi delity 
luidspreker voor stemversterking en 
muziekweergave van hoge kwaliteit in 
kleine tot middelgrote ruimtes Deze luid-
sprekers, nu met nieuwe Kevlardrivers, zijn 
bestand tegen extreme weersomstandig-
heden. Het lichte gewicht maakt ze uit-
stekend geschikt voor zowel vaste of draag-
bare geluidssystemen.

PRODUCTINFORMATIE

BOSE® Professional Systems Division

BOSE® PANARAY® 402® II loudspeakers

Door een verbeterde akoestische prestatie klinken deze luidsprekers natuurlijker dan ooit. Vier 

door Bose zelf ontwikkelde 11,4 cm grote drivers voor het volle frequentiebereik en actieve 

equalisatie zorgen ervoor dat zang, gitaren en andere akoestische instrumenten vloeiender en 

warmer worden weer gegeven, en opgenomen muziekstukken een levensecht geluid produceren. 

Een door Bose zelf ontwikkelde Articulated Array® klankkast stemt de drivers af op een brede 

horizontale en smalle verticale verdeling. Een akoestische diffractor verbreed en verzacht het 

geluids patroon dusdanig dat een uniforme, gelijkmatige dekking ontstaat – dit alles uit ranke, 

compacte luidsprekers, zodat het publiek het optreden zowel kan horen als zien.

De BOSE® PANARAY® 402 II luidsprekers zijn nieuw toegevoegd aan ons Installed Anywhere 

luidspreker -assortiment en voldoen aan de strengste eisen voor gebruik buiten. De driver is 

zodanig aangepast dat deze bestand is tegen extreme weersomstandigheden – van zinderende 

hitte tot ijzige koude; stoffi ge lucht tot dichte mist; wind, regen, sneeuw en ijzel. De ingangs/

uitgangsconnectors zijn uiterst robuust en betrouwbaar, en de met mica versterkte, stootvaste 

polyethyleenkast biedt deze luidsprekers een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en 

slijtage. 

Met actieve equalisatie leveren de BOSE® PANARAY® 402 II luidsprekers over het volledige 

frequentie - gebied een excellente prestatie op kleine, middelgrote en grote locaties. Omdat 

ze slechts 7 kg wegen, kunnen ze gemakkelijk overal mee naar toe worden genomen, en zijn 

ze ook ideaal om vast te worden geïnstalleerd in gedistribueerde systemen, bijvoorbeeld als 

extra balkonluidspreker. Er is een complete lijn beugels en statieven verkrijgbaar waarmee u de 

luidsprekers in elke situatie kunt opstellen en bevestigen.

De kevlar drivers over het volle bereik maken de BOSE® PANARAY® 402 II betrouw-

baarder dan conventionele luidsprekers. De kleine, afzonderlijke tweeters van 

traditionele luidsprekersystemen kunnen bij professionele toepassingen vaak niet 

overweg met het hoge vermogen en het langdurige gebruik. Voor elke BOSE® PANARAY® 402 II 

luidspreker geldt een overdraagbare gelimiteerde garantie van vijf jaar.

U wilt

Luidsprekers die een helder, natuurlijk geluid 

en de intieme nuances van de menselijke 

stem en muziek - instrumenten weergeven

Ruime geluidsdekking door luidsprekers die 

nagenoeg niet opvallen

Luidsprekers die zowel binnen als buiten een 

uitstekende prestatie leveren 

Veelzijdigheid én kwaliteit

Betrouwbaarheid

De oplossing van BOSE®




