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BOSE® FreeSpace™ 3-II system

Kwaliteitsgeluid van Bose voor nagenoeg elk bedrijf. Dit paradepaardje van Bose is 

een muziek - systeem dat een vol, krachtig geluid levert voor zowel achtergrond- als voorgrond 

toe passingen. Elke bedrijfsruimte krijgt weer nieuwe energie. Naast diverse nieuwe montage 

mogelijkheden levert het Bose FreeSpace™ 3-II systeem kwaliteitsgeluid tegen een aantrekkelijke 

prijs, toepasbaar in een groot aantal kleine en middelgrote commerciële toepassingen. Van 

detailhandel tot restaurant, van warenhuis tot hotel.

Door het eenvoudige ontwerp laat de luidspreker zich eenvoudig, snel en 

nagenoeg overal installeren. In aanvulling op de oorspronkelijke kleine opbouw 

satellietluidsprekers van het BOSE® FreeSpace™ 3 systeem, is er nu ook een nieuwe inbouw 

satellietluidspreker en een ronde inbouw basmodule. Nog nooit was er een luidsprekersysteem 

met zoveel fl exibiliteit en toepassings mogelijkheden. Dankzij een gepatenteerde behuizing en 

montage accessoires is de nieuwe BOSE® FreeSpace™ 3-II ACOUSTIMASS module geschikt voor 

opbouw aan een wand of vast plafond, geschikt om op te hangen in ruimtes met een open 

plafond of inbouw in een systeemplafond. Met montagebeugels is de installatie eenvoudig. Het 

slanke, elegante design gaat geheel op in bijna elk interieur. De nieuwe BOSE® ACOUSTIMASS 

module kan worden toegepast als onderdeel van een Bose FreeSpace muzieksysteem of worden 

toegevoegd aan bestaande luidsprekersystemen voor gebruikers die kiezen voor de impact van 

een diep, vol basgeluid.

De nieuwe Bose FreeSpace 3-II inbouw satellietluidspreker biedt een soortgelijke verscheidenheid 

in een compacte vormgeving. Monteren, en daarna aansluiten op de BOSE® ACOUSTIMASS 

basmodule en de installatie is voltooid. Alle instellingen zijn eenvoudig toegankelijk onder de 

grill van de basmodule. Als u de luidspreker dus eenmaal heeft gemonteerd, is het niet nodig het 

plafond weer te openen als u de instelling wilt wijzigen.

Alle BOSE® FreeSpace luidsprekers zijn overschilderbaar en kunnen geheel aan 

de installatie worden aangepast. Optimale fl exibiliteit is gegarandeerd. Speciaal 

ontworpen voor veeleisende bedrijfstoepassingen. De componenten van het BOSE 

FreeSpace 3-II systeem zijn ontworpen en getest voor de meest veeleisende bedrijfstoepassingen. 

Voor de luidsprekers geldt een overdraagbare beperkte garantie van vijf jaar.

Flexibiliteit, elegantie en kwaliteit. 
Tegenwoordig is het afstemmen van 
ons unieke BOSE® FreeSpace™ muziek - 
systeem op de wens van de klant 
kinderlijk eenvoudig. Prachtig 
gestroom lijnde inbouw luid sprekers 
leveren de ongeëvenaarde geluidsk-
waliteit van Bose. Dankzij nieuwe 
fl exibele montagemogelijkheden 
installeert u de ACOUSTIMASS® 
modules en satellietluidsprekers waar 
u maar wilt. Nog nooit was het zo 
gemakkelijk voor degebruiker om een 
unieke dimensie van geluid in huis 
te halen.

FreeSpace 3-II luidspreker -

systeem op een rij

Gepatenteerde 2 1⁄4" drivers in

de BOSE® FreeSpace™ 3-II inbouw

satellietluidsprekers leveren

muziek met kwaliteit die u van

Bose mag verwachten.

Montage uitsparing in plafond

van slechts 12,7 cm. 

Nieuwe BOSE® FreeSpace™ 3-II

ACOUSTIMASS® basmodule

levert diepe lage tonen vanaf

50 Hz. Inbouwmontage in een

uitsparing van ca. 36 cm in

plafond of muur.

Veelzijdige installatie -

mogelijkheden voor opbouw

aan wand of plafond, of om op

te hangen in ruimtes met een

open plafond of inbouw in een

systeem- of vast plafond. 

Geschikt voor verlaagde

plafonds. 

“Mix and match” de nieuwe

inbouwluidsprekers met de

oorspronkelijke opbouw -

luidsprekers en u krijgt een

systeem op maat voor

nagenoeg elk vertrek. 

Geïntegreerde montage beugels

voor een snelle en eenvoudige

installatie.

Aantrekkelijke prijzen maken

het gemakkelijker dan ooit om

over te stappen op Bose

kwaliteitsgeluid.



13.65 (346.7mm) 15.40 (391.2mm)

FreeSpace 3-II ACOUSTIMASS module (FS3B)

FreeSpace 3-II flush-mount satellite speaker

FreeSpace 3-II surface-mount cube speaker

4.46 (113.3mm) 6.18 (157.1mm)

5.88 (149.23mm)

1.88 (47.63mm)

2.63 (66.68mm) 3.03 (76.99mm)

3.03 (76.99mm)

3.03 (76.99mm)
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Een elegante oplossing voor elk interieur.

De nieuwe BOSE® FreeSpace™ 3-II componenten zijn 

geschikt voor opbouw aan wand of plafond, om op te hangen 

in ruimtes met een open plafond of voor inbouw in een 

systeem- of vast plafond.

Impedantie: 70/100 Volt of 8 Ohm

Vermogenscapaciteit: 200 Watt continu bij een 70/100 Volt confi guratie

Frequentiebereik: 50Hz tot 16kHz ±3dB

Gevoeligheid: 82dB SPL @1 Watt, 1 Meter

Maximum output: 93dB SPL, ±3dB

Afmetingen:  15,7 cm buitenste fl ensdiameter

12,7 cm diameter gat in plafond

12,7 cm tot bovenkant behuizing

Gewicht: 0,9 kg

Driver specifi catie: Een 2 1⁄4” full-range driver met 170 graden conische spreiding

Kleur: Zwart of wit. Overschilderbaar en past dus in elk interieur

Afmetingen:  39,1 cm buitenste fl ensdiameter

36,1 cm diameter gat in plafond

19,01 cm hoogte tot bovenkant behuizing

Gewicht: 6,36 kg

Driver specifi catie: Een 5 1⁄4” woofer

Kleur: Zwart of wit. Overschilderbaar en past dus in elk interieur

Afmetingen: 7,7 cm hoogte x 7,7 cm breedte x 10,2 cm diepte

Gewicht: 0,8 kg

Driver specifi catie: Een 2 1⁄4” full-range driver met 170 graden conische spreiding

Kleur: Zwart of wit. Overschilderbaar en past dus in elk interieur

Installatieplaat voor eenvoudige installatie in vaste plafonds.

Ophangmontageset voor eenvoudige installatie in ruimtes met een open plafond.

Tegelbrug voor eenvoudige installatie in systeemplafonds.

Opbouwmontageset voor eenvoudige installatie van de BOSE® FreeSpace™ 3 ACOUSTIMASS® 

module op vaste plafonds en wanden.

Specifi caties

BOSE® FreeSpace™ 3-II inbouw

satellietluidspreker

BOSE® FreeSpace™ 3-II

ACOUSTIMASS® basmodule

BOSE® FreeSpace™ 3 opbouw

satellietluidspreker

ACCESSOIRES


