AUDIO UPGRADES VOOR MERCEDES

GEMAAKT VOOR MERCEDES
Beter geluid, perfect geïntegreerd. Dat is het uitgangspunt van elke Boxmore audio upgrade.

BETER GELUID
Hoogwaardige soft-dome tweeters en
uitgekiende midrange drivers met krachtige
neodymium motor, speciaal ontwikkeld
voor uw Mercedes. Ook de krachtige 20
cm woofers zijn op maat gemaakt voor uw
auto.
Dankzij de perfecte pasvorm is de
installatie bovendien snel gedaan, maar
kan deze ook weer teruggedraaid worden
indien nodig.

PERFECT GEÏNTEGREERD
Dankzij de voertuigspecifieke kabelboom
is ook de versterker helemaal Plug &
Play. Net als de luidsprekers wordt ook de
versterker buiten het zicht geplaatst en blijft
de integriteit van uw auto behouden.

MEER VERMOGEN
Hoogwaardig geluid en veel vermogen in een compacte behuizing dankzij
ultramoderne D-Class technologie. Hierdoor blijft het geluid ook op hoger
volume nog loepzuiver.

SOFT-DOME TWEETERS
Briljante weergave van de hoge tonen dankzij twee
hoogwaardige 20 mm soft-dome tweeters. Speciaal
ontwikkeld voor uw Mercedes.

KRACHTIGE WOOFERS
Twee subwoofers van elk 20 cm worden onzichtbaar geplaatst op
de originele locaties. De diepe en gecontroleerde lage tonen voegen
zich naadloos in het geluid, zonder het geluidsbeeld te verstoren.

PRO

DSP

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

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.

DSP 3D

MONTAGE

Kies voor ruimtelijk geluid en nog meer dynamiek. Bij
het DSP 3D systeem wordt een versterker geplaatst
met ingebouwde DSP en zes kanalen, twee kanalen
meer als het DSP systeem. In dit pakket worden ook
de achterluidsprekers vervangen welke eveneens
worden aangestuurd door de versterker.

Het monteren van een audio systeem in een
moderne Mercedes 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.

Kijk voor dealeradressen op:
www.boxmore.nl
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