
Een professionele luidspreker die een 
natuurlijk geluid en hoog vermogen 
combineert met een compacte, lichtgewicht 
behuizing. De nieuw ontwikkelde drivers 
produceren een briljant geluid en maken 
deze luidsprekers weersbestendig. Dankzij 
het lichte gewicht zijn ze uitstekend 
geschikt voor zowel vaste als draagbare 
geluidssystemen.
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BOSE® PANARAY® 802®-III loudspeakers

De BOSE® PANARAY® 802®-III luidspreker is het vlaggenschip van Bose. De Bose Engineers hebben 

deze professionele luidspreker zodanig aangepast dat de akoestische prestatie, veelzijdigheid en 

duurzaamheid nu op eenzame hoogte staat. Acht door Bose zelf ontwikkelde 11,4 cm grote full 

range drivers en actieve EQ zorgen ervoor dat – bij een laag en hoog volume –muziekinstrumenten, 

zang en spraak natuurlijker en warmer worden weergegeven.

De door Bose ontwikkelde Articulated Array® luidsprekerconfi guratie produceert een helder, 

levensecht geluid en geeft over een breed luistergebied een gelijkmatige dekking, waarbij 

zoge naamde “dode hoeken” worden geëlimineerd. De effi ciënte plaatsingsmogelijkheid van 

de compacte BOSE® PANARAY® 802-III luidspreker zorgt ervoor dat deze luidspreker voor de 

toeschouwer geen hinderlijk obstakel vormt. Het publiek ziet zodoende, zoals het hoort, meer van 

het optreden dan van de luidsprekers.

De BOSE® PANARAY® 802-III luidsprekers maken deel uit van het BOSE® Installed Anywhere 

luidspreker assortiment en voldoen aan de strengste eisen voor buitengebruik. De driver is 

bestand tegen sneeuw, ijzel en regen, ijzige koude, verzengende hitte en vochtigheid. De 

connectors zijn uiterst robuust en betrouwbaar, en de duurzame, met mica versterkte lichtgewicht-

polyethyleenkast is bestand tegen frequent transport en alle weersomstandigheden .

De BOSE® PANARAY® 802-III luidsprekers zijn gemakkelijk te vervoeren. Opstellen en afbreken 

van een installatie is daarom in een oogwenk gebeurd. Een nieuwe, meer gracieuze en elegante 

vormgeving bespaart op ruimte, zowel op het podium als tijdens transport. Ook is een complete 

lijn beugels en statieven verkrijgbaar waarmee de luidsprekers in elke situatie kunnen worden 

bevestigd. 

De gepatenteerde full range BOSE®-drivers maken de BOSE® PANARAY® 802®-III 

betrouwbaarder dan conventionele luidsprekers. De afzonderlijke tweeters van deze 

traditionele systemen kunnen bij professionele toepassingen vaak niet overweg met 

het hoge vermogen en het langdurige gebruik. De BOSE® PANARAY® 802®-III luidsprekers hebben 

een overdraagbare beperkte garantie van vijf jaar.

U wilt

Een helder, natuurlijk geluid dat op 

zowel kleine als grote locaties de intimiteit 

van de menselijke stem en muzikale 

instrumenten weergeeft

Brede dekking vanuit

compacte, onopvallende

luidsprekers

Luidsprekers die zowel

binnen als buiten een

exceptionele prestatie leveren

Luidsprekers die gemakkelijk

zijn te gebruiken – voor welke

toepassing dan ook

Betrouwbaarheid

De oplossing van BOSE®




