
Revolutionair geluid en vermogen 
Krachtig en kristalhelder geluid dat u diep vanbinnen voelt. We zijn een samenwerking aangegaan met de 
audio-experts van Devialet om hun buitengewone akoestische technologie te combineren met Belkins draadloze 
snellaadtechniek en bekroonde ontwerp. Gebruik de Google Assistent om toegang te krijgen tot uw muziek en 
ervaar overal in huis verbluffend mooi, kamervullend geluid.

Gebruiksvoorbeelden

1. Luister naar muziek, podcasts, audioboeken etc. 

2. Laad uw apparaat draadloos op tijdens het luisteren

3. Gebruik de spraakassistent om uw smarthome te 
bedienen, uw dag te plannen etc.

4. Koppel een tweede slimme luidspreker met Google 
Assistent-ondersteuning om  een audiosysteem te 
creëren of uit te breiden en naar muziek te luisteren  
in meerdere kamers (slaap- en woonkamer, keuken, 
kantoor) 

Compatibiliteit

Productafmetingen

Apparaten met Qi-ondersteuning

• Breedte: 162 mm

• Diepte: 162 mm

• Hoogte: 168,5 mm

• Gewicht: 1,25 kg

Technische gegevens

• Kleuren: Zwart en wit

• Geluidsbeeld: Mono SAM® van Devialet

• Bediening: Afspelen/Pauze, Dempen, Volume +/-, 
BT-verbinding

• Microfoon: Twee langeafstandsmicrofoons voor 
spraakbediening

• Max. geluidsdrukniveau: 90 dB +/- 3 dB

• Afmeting breedbandluidspreker: 35 mm

• Afmeting woofer: 2 x 70 mm, Push-Push-configuratie 
om trillingen te onderdrukken 

• Max. piekingangsvermogen woofer: 2 x 60 watt

• Max. piekingangsvermogen breedband: 1 x 30 watt 

• Frequentierespons: 40 – 20.000 Hz 

• Spraakassistent: Google Assistent 

• Bluetooth / WiFi: Bluetooth 5.0 / WiFi 802.11b/g/n/ac 
(2,4 GHz/5 GHz)

• Laadvermogen:Tot 10 watt  

• Garantie: 24 maanden  

Slimme hifi-luidspreker + draadloze lader

Inhoud van de verpakking

• Slimme hifi-luidspreker + draadloze lader

• Netvoedingsadapter 

• Snelstartgids 
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Belkin maakt het verschil

• Al meer dan 35 jaar baanbrekende technologie en 
vernieuwingen

• Samenwerking met Devialet staat garant voor slimme 
luidsprekers met audio van de hoogste kwaliteit

• De nummer 1 fabrikant van draadloze laadaccessoires 
voor producten van derden*

• Strenge testen en hoogwaardige componenten 
garanderen duurzame kwaliteit 

* Belkin heeft sinds januari 2014 meer draadloze laders verkocht dan elke andere producent van draadloze laders voor producten van 
derden. Gebaseerd op in de VS door NPD Group, Inc. uitgevoerd onderzoek op het gebied van verkochte mobiele laadoplossingen en 
draadloze laders in de periode van 5 januari 2014 tot 11 februari 2018.

© 2019 Belkin International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende 
rechthebbenden. Google is een handelsmerk van Google LLC. De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. Het 
"Qi"-teken is een handelsmerk van het Wireless Power Consortium. PR40304

Productvoordelen

• Hifi-geluid: Devialet is al meer dan tien jaar 
gespecialiseerd in audio. Hun onderzoek heeft geleid tot 
een krachtige bas, hoog volume en minimale vertraging, 
vervorming en achtergrondgeluid. Het resultaat is een 
hoogwaardig hifi-geluid dat u niet alleen hoort, maar ook 
voelt – een echte geluidsbeleving.  

 o  SAM (Speaker Active Matching) is de gepatenteerde 
technologie van Devialet die de oorspronkelijke 
bedoeling van de artiest perfect weergeeft in hifi-
kwaliteit.  

 o  De voor Devialet kenmerkende Push-Push-
configuratie met twee woofers onderdrukt trillingen  
en biedt tegelijkertijd een diepe en indrukwekkende 
geluidservaring.   

• Snel draadloos opladen: De expertise van Belkin op het 
gebied van draadloos opladen maakt het mogelijk om 
veilig en zo snel mogelijk op te laden, terwijl de Push-
Push-technologie van Devialet uw apparaat tegen 
trillingen beschermt en zo een veilig en stabiel 
laadplatform biedt.  

• Multiroom audio: Gebruik Chromecast om andere 
slimme luidsprekers met Google Assistent-
ondersteuning te koppelen en speel uw muziek overal in 
huis af.  

• Spraakassistent: Speel muziek af, stel vragen, stel 
herinneringen in, geniet van entertainment en bedien uw 
smarthome met de geïntegreerde Google-
spraakassistent.  

• Streamen: Google Assistent- en Bluetooth-
ondersteuning zorgen voor naadloze toegang  
tot uw favoriete muziek.  

• Ontwerp: Het bekroonde ontwerpteam van Belkin komt 
met een opvallend mooie luidspreker die vanuit elke 
hoek de aandacht trekt.   

Slimme hifi-luidspreker + draadloze lader


