BOXMORE

AUDIO UPGRADES VOOR BMW
BETER GELUID
PERFECT GEÏNTEGREERD

GEMAAKT VOOR BMW
Het resultaat van ruim 10 jaar doorontwikkelen aan audio systemen voor BMW.

BETER GELUID
Hoogwaardige luidsprekers vormen de basis
van onze upgrade systemen. Niet alleen
zijn ze kwalitatief beter dan de standaard
luidsprekers, ze zijn ook hoger belastbaar.
Onze woofer is, ondanks de perfecte
pasvorm, 67% groter dan de
standaard woofer van BMW.
Hierdoor klinkt de bas voller,
gecontroleerder
en
ook
aanzienlijk harder als het moet.
Het ontbreken van een tweeter
is de achilleshiel van het basis
audio systeem van BMW. Alle
BOXMORE Sound Systemen worden
daarom standaard geleverd met
een hoogwaardige 25 mm softdome tweeter. Voor sprankelende,
zijdezachte hoge tonen.

MEER VERMOGEN
Meer dynamiek, maximaal genieten. Dankzij de
hoogwaardige versterker van 520 Watt blijft het
geluid ook op hoger volume nog loepzuiver.

PERFECT FIT
Onze luidsprekers passen perfect in de
bestaande inbouwlocaties. Dankzij de Plug &
Play kabelbomen hoeft er bovendien niet in de
bekabeling geknipt te worden.

DSP

COMPLEET

Door vakkundig gebruik van tijdcorrectie, equalisers
en actieve filters in de Sound Processor laten onze
engineers het audio systeem perfect aansluiten
op de akoestiek van de auto. Het resultaat is een
adembenemende, natuurgetrouwe weergave van
stemmen en instrumenten.

Elk BOXMORE audio pakket wordt compleet
geleverd met luidsprekers, versterker, kabelboom
en dempingsmateriaal. Gemaakt voor uw BMW,
dus resultaat gegarandeerd.

DSP EXTREME

MONTAGE

Wat voor de één overkill is, is voor de ander precies
genoeg. Liefhebbers van ongekende dynamiek en
maximaal volume kiezen voor het DSP EXTREME
systeem. Dankzij meer vermogen en zwaarder
belastbare woofers heeft u de beschikking over
snaarstrakke, oorverdovende bassen.

Het monteren van een audio systeem in een
moderne BMW is werk voor specialisten. Laat uw
BOXMORE Audio Upgrade daarom vakkundig
monteren door een van de gespecialiseerde dealers
in uw regio. U krijgt dan bovendien 3 jaar garantie
op de totale installatie.
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