
WAVE® MUSIC SYSTEM III

NIEUW

Wat u altijd al heeft
gewild. En meer.

Het nieuwe Bose® Wave® music system III komt voort uit meer dan 30 jaar 

investering in innovatie en onderzoek en produceert kamer vullend 

kwaliteitsgeluid uit een systeem dat minder ruimte inneemt dan één 

conven-tionele luidspreker. 

Muziek zoals muziek bedoeld is.

Het Wave® music system III biedt de meest realistische muziekweergave die 

we ooit hebben gerealiseerd voor een dergelijk compact systeem. U hoort 

nieuwe nuances in muziek die u van binnen en buiten kent, voelt de impact 

van krachtige bastonen en geniet van heldere weergave van de allerhoog-

ste frequenties. De exclusieve waveguide luidspreker-technologie van 

Bose zorgt ervoor dat dit unieke compacte systeem niet onderdoet 

voor grote, complexe hifisystemen – met meerdere componenten.

Nieuwe functies.

Een volledig nieuwe digitale FM/AM/DAB-tuner zorgt voor betere radio 

ontvangst en de digitale display toont infor matie over de artiest en zender 

waar u naar luistert. De nieuwe touchpad boven op het systeem gebruikt u 

om het systeem in en uit te schakelen en de snoozefunctie te regelen. 

Terwijl u met de elegante afstandsbediening op creditcardformaat 

eenvoudig alle functies van het systeem bedient. Voeg daar nog eens de 

dubbele alarmfunctie voor twee verschillende wektijden aan toe en het is 

duidelijk dat het Bose® Wave® music system III nog veelzijdiger is geworden.

Muziek op uw iPod, iPhone, computer of tablet. 

Met de optioneel verkrijgbare accessoires luistert u naar de muziek op uw 

iPhone of iPod of geniet u draadloos van de muziek op uw tablet, computer 

of ander Bluetooth®-apparaat. En dankzij het compacte formaat past het 

Wave® music system III vrijwel overal zodat u op veel verschillende 

plaatsen kunt genieten van muziek.

Ervaar het zelf, geheel vrijblijvend.

We vinden dat u de kwaliteit van het nieuwe Wave® music system III het 

beste thuis kunt beoordelen. Bel dus nu en luister 30 dagen zonder risico 

of verplichting. Waarom nog langer wachten? Ervaar zelf waarom Bose een 

van de meest gerespecteerde namen is op het gebied van geluid.
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