
Bluetooth in keuken of badkamer

Uw mobiele apparaat is de (muziek) bron voor dit systeem

folder digitaal



BMC 35 Easy
Met de BMC35Easy realiseert u op een eenvoudige en snelle manier muziek in uw keuken of
badkamer. Installeer de 2 speakers in het plafond en sluit ze aan op de digitale Receiver-Box.
Verberg deze Receiver-Box achter het plafond of in een keukenkast/badkamerkast en u kunt
(zonder kabel wir-war) uw mobiele apparaat draadloos koppelen. Geen opzichtige appara-
ten op uw keukenblad of in de badkamer...nee...gewoon uw eigen mobiele apparaat, die u
snel en eenvoudig koppelt aan dit (geheel verborgen) muzieksysteem. Uw iPhone,
SmartPhone, iPad of tablet is altijd de (audio) bron voor dit digitale Bluetooth muzieksys-
teem.              

Vermogen van 50 of 35 Watt
De BMC35Easy en BMC50Easy(-NW) hebben een vermogen van respec-
tievelijk 35 Watt en 50 Watt (maximaal). Een royale keuken of badkamer
wordt hiermee probleemloos gevuld met muziek. 

Bluetooth
De BMC systemen zijn ontwikkeld om op een eenvoudige manier te koppelen met uw
eigen mobiele apparaat. Daarvoor is dit systeem uitgerust met Bluetooth (A2DP). Snel
en betrouwbaar een iPhone of SmartPhone koppelen is binnen enkele seconde gedaan.
U mobiele apparaat kan in een straal van zo’n 5 meter rondom de BMC geplaatst wor-
den. Daarnaast garandeert Bluetooth een nagenoeg ruis- en storingsvrije geluidsover-
dracht vanuit uw mobiele apparaat naar de compacte, digitale Receiver-Box.

Uw vertrouwde APP als player
Uw eigen iPhone/iPad, SmartPhone of Tablet is de bron voor dit
muzieksysteem. Uw mobiele apparaat staat immers vol met lied-
jes en filmpjes, die u natuurlijk wilt afspelen. Of start een Radio-
APP op, om naar uw favoriete radiostation te luisteren. Het geluid
wordt gestreamd naar het Bluetooth Music Center (BMC). Uw
keuken of badkamer wordt gevuld met de muziek van uw keuze.

Bestelnummers:  
BMC35Easy : 1x Bluetooth Receiver-Box (35 Watt) met 2x Bolero speakers
BMC35Easy-EB : 1x Bluetooth Receiver-Box (35 Watt)



BMC 50 Easy
De BMC50Easy is gelijk aan de BMC35Easy, maar met net even wat meer vermogen (50
Watt) en met een externe aansluiting (mini-jack) om er een extra audio-apparaat op aan te
sluiten. Automatisch switcht de BMC50Easy van Bluetooth naar de externe bron en vice
versa (Auto-AUX). Zo kunt u bijvoorbeeld het geluid van (bv.) de AquaSound TV’s via de
BMC50Easy laten lopen. 

Compact, krachtig en digitaal
Deze compacte Bluetooth versterker is het hart van de BMC-systemen. In combinatie met een
speakerset én uw eigen mobiele apparaat voorziet u een ruimte (keuken, badkamer of veranda)
eenvoudig en verbluffend snel van uw eigen muziek. Deze Receiver-Box is zeer compact, niet

veel groter dan digitale foto camera!
En toch is dit apparaat zeer krachtig.
Dit zit ‘m in de digitale aansturing van
de speakers. Met een vermogen
respectievelijk 35 en 50 Watt (Max)
vult u uw keuken, badkamer of andere
ruimte volledig met geluid. Het appa-
raat kunt u inbouwen in een
keukenkastje of achter uw plafond. Hij
past gewoon door het speakergat van
de Bolero speaker.

Naadloze integratie
Dit pictogram staat garant voor een naadloze samenwerking tussen verschil-
lende audio producten onderling. U kunt via mini-jack een extra audio-apparaat
aansluiten op BMC50Easy(-NW), automatisch zal de BMC50Easy(-NW)
switchen van Bluetooth naar de externe bron en vice versa (Auto-AUX). 
Zo kunt u eenvoudig genieten van muziek uit de geselecteerde input (AUX of
Bluetooth).

Bestelnummers:  
BMC50Easy : 1x Bluetooth Receiver-Box (50 Watt) met 2x Bolero speakers
BMC50Easy-EB : 1x Bluetooth Receiver-Box (50 Watt)



BMC 50 Easy-NW
De BMC50Easy-NW is technisch hetzelfde als de BMC50Easy, maar dan met 2 verborgen
NewWave paneelspeakers. Deze speakers geven een nieuwe dimensie aan geluidsweergave.
Gemonteerd tegen de binnenzijde van een kastje (paneel), aan de achterzijde van uw bad of
bovenop uw plafond, kunnen ze een keuken of badkamer gemakkelijk met geluid vullen.
Paneelspeakers zijn niet te vergelijken met reguliere speakers, maar vormen een prima alter-
natief als u geen standaard speakers kunt/wilt installeren. Kortom: een slim, hedendaags,
digitaal  muzieksysteem, welke geheel verborgen geïnstalleerd kan worden voor de minima-
listische uitstraling van uw keuken en badkamer. 

(Met “New Wave” speakers)

Bolero speakers
De Bolero speakers worden standaard geleverd bij de BMC35Easy en
de BMC50Easy. Een 55 Watt speaker die in staat is uitstekend geluid
te produceren en z’n werk probleemloos doet. Indien u nog meer uit
het BMC-systeem wilt halen, kies dan voor een andere speakerset uit
het AquaSound programma.  

New Wave (paneel) speakers
Heeft u geen ruimte om de reguliere speakers uit het AquaSound program-
ma te plaatsen of wilt u geen speakers in het zicht plaatsen, dan brengen
de New Wave speakers uitkomst. Gemonteerd tegen de binnenzijde van
een kastje (paneel), aan de achterzijde van uw bad of bovenop uw plafond,
geven ze een geheel nieuwe dimensie aan muziek. Deze speakers zijn niet
te vergelijken met reguliere speakers, maar u zult versteld staan van het
geluid dat deze vernuftige speakers kunnen genereren.

Paneel

Vibrerende speaker

Contactpunten

Montage plaat

Schema NewWave speaker

Bestelnummers:  
BMC50Easy-NW : 1x Bluetooth Receiver-Box (50 Watt) met 2x New Wave 

paneelspeakers



Speakers

Ook leverbaar als rond model (Salsa Rond)

Ook leverbaar als vierkant model (Samba 4044)

o Wit
o Mat Chroom

o Wit
o Mat Chroom

o Wit
o Pergamon

Wilt u nog meer uit het Bluetooth muzieksysteem halen, kies dan voor een andere speaker die
nog meer bij uw persoonlijke wensen past. Dit is slechts een greep uit het AquaSound speaker-
programma. Op www.aquasound.nl vindt u nog meer speakermodellen, allemaal geschikt om te
combineren met de BMC-systemen.



o Wit
o Mat Chroom

www.aquasound.nl - info@aquasound.nl - de Run 6720 - 5504 DV - Veldhoven - 040-2534205 - 040-2541645 

Specificaties

BMC50Easy
Vermogen : 2x50W (Max) @ 8 Ohm
Aansluiting : Bluetooth (A2DP) + Auto-AUX (mini-jack)
Afmeting : 110 x 65 x 25 mm
Adapter : 230V/12V
Speakers : Bolero (55 Watt) / 156 mm (gatmaat 129 mm)

BMC50Easy-NW
Vermogen : 2x50W (Max) @ 8 Ohm
Aansluiting : Bluetooth (A2DP) + Auto-AUX (mini-jack)
Afmeting : 110 x 65 x 25 mm
Adapter : 230V/12V
Speakers : New Wave (60 Watt) / 58x58x21 mm

BMC35Easy
Vermogen : 2x35W (Max) @ 8 Ohm
Aansluiting : Bluetooth (A2DP)
Afmeting : 110 x 65 x 25 mm
Adapter : 230V/12V
Speakers : Bolero (55 Watt) / 156 mm (gatmaat 129 mm)


