
Het geluid valt op. Maar de luidspreker niet. 
De FreeSpace™ 360P-II luidspreker geeft 
muziek weer met een kracht en diepte die u 
alleen binnen verwacht. Omroepberichten 
zijn duidelijk verstaanbaar, zelfs in drukke 
omgevingen. De luidspreker zelf blijft echter 
onzichtbaar tegen vrijwel elke achtergrond.

PRODUCTINFORMATIE

BOSE® Professional Systems Division

BOSE® FreeSpace™ 360P-II buitenluidspreker

Breng het geluid naar de luisteraars. De 360P-II luidspreker is ontworpen voor gebruik 

in omgevingen waar conventionele luidsprekers niet tegen bestand zijn, zoals in de tuin of bij 

het zwembad. Het model biedt een uitstekende oplossing voor buitenlocaties zoals terrassen, 

amusementsparken, openluchtevenementen en parkeerterreinen. De luidspreker voelt zich echter 

ook thuis in grote binnenruimten zoals atriums, foyers en winkelcentra. 

Meer geluidsdekking met minder luidsprekers. Door zijn 

innovatieve ontwerp biedt de 360P-II luidspreker 360º geluidsdekking, 

waardoor minder exemplaren nodig zijn dan bij veel conventionele in de 

grond geplaatste luidsprekers. Het geluid wordt zowel horizontaal als 

verticaal gelijkmatig gespreid, zodat de luisterervaring voor staande en 

zittende luisteraars hetzelfde is. 

Het geluid dat u wilt. De duurzaamheid die u nodig hebt. Dankzij de 

zware kast en de geavanceerde driver van composiet is de FreeSpace™ 360P-II 

luidspreker uitzonderlijk duurzaam en betrouwbaar. Het model is bestand tegen 

zand, sneeuw, regen, zout en temperaturen van 70ºC tot -40ºC. Het doorstaat de zoute-misttest 

66% langer dan vereist volgens de strenge scheepvaartnorm. De luidspreker wordt bovendien 

geleverd met een 5-jarige overdraagbare garantie.

SPECIFICATIES

Uitvoeringen:
70/100V transformator

Belastbaarheid:
80W 

Frequentiebereik:
70Hz tot 16kHz ±3dB

Maximaal uitgangsvermogen:
100dB SPL ±3dB @ 1m

Geluidsspreiding:
360º horizontaal, 50º verticaal

Kleur: 
Groen

Omlaag gerichte BOSE® weerbestendige 11,4 cm driver

met volledig frequentiebereik, geschikt voor alle seizoenen. 

Kegelvormige poort die het geluid naar de omgeving

weerkaatst voor een heldere, gelijkmatige weergave.

Centraal geplaatste poort voor verbeterde

lagetonenweergave.

Voet met drie montageopeningen voor stabiliteit en

veiligheid bij montage op een oppervlak of in de grond.

Bose behoudt zich het recht voor deze productspecificaties
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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