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CHOOSE THE FUTURE, CHOOSE THE ART OF SOUND

Wie of wat is Art Sound? 
Om eerlijk te zijn, Art Sound is een beetje het vreemde eendje in de hifi-bijt.
Maar dat vinden we niet erg. In het kort: wij maken luidsprekers – compacte
en inbouwmodellen - voor particulier en professioneel gebruik. 

Wat onderscheidt Art Sound ? 
Heel veel. Om te beginnen is Art Sound op en top Belgisch. 
Wij lopen niet te koop met onze laatste designhoogstandjes of met het laat-
ste technische snufje. Weet u wat voor ons het belangrijkste is? Onze kla-
ten. U dus, met uw eigen vereisten, levensstijl en muziekkeuze. 
Art Sound brengt muziek tot leven en volgt u in uw stijl, plooit zich naar uw
prioriteiten,… 

Alle producten van Art Sound, al onze concepten, hebben de ambitie om
elke vibratie, elk timbre en elke trilling zo zuiver mogelijk in uw habitat te
verspreiden.
Steeds opnieuw gaan onze specialisten op zoek naar de beste oplossingen
en de nieuwste componenten. Elk afgewerkt product munt uit door zijn
complete afwerking en gemakkelijke plaatsing. Bovendien kunt u er steeds
uw eigen accent aan geven.

Art Sound is er voor iedereen die houdt 

van muziek en van de kunst 

om die stijlvol en discreet te integreren.

Art Sound is de voorbije decennia uitgegroeid tot een volwaardig merk en
een broedplaats voor alle nieuwe ideeën rond luidsprekers. Het staat voor
muziekoplossingen via inbouwluidsprekers en opbouwluidsprekers. 

Dit luidsprekers’nest’ steunt op twee pijlers: 

1. Schoenmaker blijf bij je leest: in deze hoogtechnologische maatschap-
pij is het onmogelijk om in alles koploper te zijn. Daarom specialiseerde
Art Sound zich in dat waar het echt goed in is: the art of sound. Geen
versterkers, geen DVD of TV, enkel de kunst om trillingen te vertalen naar
muziek. 

2. Muziekkwaliteit bij u in huis brengen: met een onbeperkt budget kan je
alles maken. Een beperkt budget echter vraagt om creativiteit en inventi-
viteit. En dat is nu net de specialiteit van Art Sound.

Deze brochure geeft u een overzicht van wat Art Sound ontwikkelt, uit-
gezonderd ons assortiment home theater sets. Onze producten zijn van een
onberispelijke kwaliteit. U kunt ons doen en laten ook volgen via
www.artsound.be. U vindt er alle algemene en technische informatie en ook
nuttige tips. Bovendien kunt u er ongeremd uw mening en opmerkingen kwijt. 

Het Art Sound – team. 



AS 30 modern en flexibel

De AS 30 heeft een 2-wegsysteem en een bassreflexbehuizing
met een piekvermogen tot 100 Watt. Het combineert beperkte
afmetingen met een krachtige weergave. Een echte topper voor
luisterplezier in ruimtes met bescheiden afmetingen: bv de huis-
kamer, de vergaderzaal, de keuken, het restaurant, de studen-
tenkamer, de veranda,… Verkrijgbaar in drie kleuren. 

AS 40 universeel en krachtig

AS 40 staat voor kracht, gecombineerd met gebruiksgemak. Hij
produceert pieken van 160 Watt en wordt frequent gekozen
voor in restaurants, cafés en vergaderzalen, maar misstaat ook
zeker niet in de huiskamer, hall, lounge of keuken,…
Verkrijgbaar in drie kleuren. 

AS 50 elegante topprestaties

Deze AS 50 levert topprestaties tot 200 Watt. U vindt hem terug
tijdens fuiven, op podia, in hotels... maar ook voor meer dis-
crete toepassingen in grotere vergaderzalen, hotellounges, huis-
kamers, … Verkrijgbaar in twee kleuren. 

AS-A 100 vibrerende warmte

Deze actieve subwoofer is een logische keuze in combinatie
met aparte satellieten. Dankzij de ingebouwde versterker (100
Watt) vult hij moeiteloos elke ruimte met lage bassklanken. Hij is
geschikt voor alle genres, van klassiek en jazz over pop en rock
tot techno en drum ‘n’ bass. Verkrijgbaar in twee kleuren. 
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Zij belichamen het samengaan van een stevige bassreflex-
behuizing uit ABS, met compacte afmetingen en grootse
prestaties. Ze hebben een traditionele en discrete uitstraling,
en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zij zijn ideaal
in woonkamers, studentenkamers, restaurants, veranda’s,
ateliers, winkelruimtes, keukens, … De traditionals zijn
geschikt als satelliet en als stand alone. 
Dankzij onze jarenlange ervaring zijn ze tot in de puntjes
afgewerkt. Zo vindt u bij elk model de noodzakelijke kabels
en een gebruiksvriendelijke montagekit met kogelgewricht of
U-beugel. Op die manier kunt u de luidspreker verticaal of
horizontaal plaatsen en uitlijnen in elke richting. Indien
nodig bouwt u ze in een handomdraai om tot een 100 Volt
luidspreker (zie accessoires).

AS 20 

AS 30 

AS 20 Groots in zijn compactheid

De kleinste 3-wegluidspreker op de markt! Deze luidspreker is
zeer compact, maar produceert een volle klank door de filtering
van de lage, midden en hoge klanken.
Verkrijgbaar in drie kleuren. 

Pure klank voor
ieders oor

Beugel kogelgewricht voor perfecte
uitlijning gratis bijgeleverd bij AS 20, 
AS 30 en AS 40. 

AS 40 

AS 50 

AS-A100

Onwall
Art Sound is gespecialiseerd in het vervaardigen van compacte
luidsprekers. David die het geluid van Goliath produceert.
Beperkte afmetingen, grootse kwaliteit en eindeloos luisterple-
zier. 4 reeksen, elk met hun eigen karakter: 

1. De traditionele reeks: compacte en duurzame luidsprekers
die het afgelopen decennium zijn uitgegroeid tot de best ver-
kochte klankkasten van het land. Zij hebben een traditioneel
design en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kleu-
ren. Zo stelt u uw eigen palet samen.  

2. De buitenbeentjes: deze term neemt u best letterlijk. Deze
luidsprekers zijn vervaardigd uit een speciaal materiaal en zijn
100% waterproof. 

3. Genius reeks: producten die niet alleen de klankkwaliteit
hoog in het vaandel dragen, maar ook uitmunten in hun design. 

4. De sonar reeks: zoals de naam zelf aangeeft keerden onze
specialisten terug naar de essentie van het voortbrengen van tril-
lingen. De puurheid van de materialen in hout, in harmonie met
de laatste technische ontwikkelingen, geven een heel trendy en
toch klassiek resultaat.

TRADITIONALS

U-vormige, metalen beugel voor snelle mon-
tage bij AS 50.



AS 10 slim is beautiful

De elegante vormgeving van de AS 10 is een innovatie in zijn soort en
geeft hetzelfde effect als een ‘flat-screen’ bij TV-toestellen. Met een diep-
te van amper 8 cm (ongeveer de helft van een klassieke luidspreker) is
deze AS 10 als stand alone en als audio/home theater bruikbaar. Door
de glooiende behuizing past de AS 10 perfect in een hoek, op de muur,
of zelfs op de boekenplank. De multifunctionele muurbeugel laat een
gemakkelijke montage toe.
De technische vooruitgang staat niet stil en gaf ons recentelijk de super-
CD, DVD, Home Theater Systems,... De AS 10 is perfect combineerbaar
met deze systemen en optimaliseert de digitale output tot een betere
geluidskwaliteit.

AS 100 een ‘wave’ van discretie

België is wereldleider in het ontwerpen van designverlichting. Niet
verwonderlijk dat Art Sound zich liet verleiden tot het ontwerpen
van deze unieke luidspreker. Hij maakt moeiteloos de brug tussen
een perfecte hifi-kwaliteit en een uitzonderlijke vormgeving. Deze
luidspreker geeft zijn geheimen nooit prijs. Buiten zijn hoogstaande
uitstraling laat hij niet vermoeden dat hij voor de achtergrondmu-
ziek zorgt in je woonkamer, restaurant, hall, spreekkamer of eet-
plaats. Deze trendsetter past in nagenoeg elk modern interieur.
Voor iedereen die geen genoegen neemt met de middelmaat. 
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ASW 55
Hij heeft compacte afmetingen, een elegant profiel en genereert
een vermogen tot 200 Watt. Deze 100% waterproof luidspre-
ker heeft een extra schakelaar waarmee u de spreidingshoek en
de draagkracht van de geluidsgolven regelt. Hierdoor is hij
zowel voor binnen als voor buiten geschikt. De U-beugel wordt
gratis bijgeleverd. Hij is verkrijgbaar in zwart en wit.

AS rock
is een luidspreker in de vorm van een rots. In de tuin wordt hij
bijna onzichtbaar. Dankzij de sterke spreiding (tot 100 watt) ver-
zorgt hij de geluidskwaliteit over een grote oppervlakte.

Deze modellen werden speciaal ontworpen voor gebruik op
terrassen, in zwembaden, veranda’s, tuinen, stoombaden, stal-
len en fabrieksruimtes,… De waterdichte behuizing beschikt aan
de achterkant over een flexibele dichting voor het beschermen
van de aansluitingen.  De aansluitingen zelf zijn verguld.

waar klank en design
elkaar ontmoeten

muziek in 
weer en wind

OUTSIDERS GENIUS

Met deze designmodellen hoeft u niet langer uw habitat te ont-
sieren. Een luidspreker is niet alleen een apparaat dat geluid
produceert, maar ook een meubelstuk dat een harmonisch
geheel met de omgeving vormt. Beide modellen produceren
een hifiklank die perfect voldoet aan uw eisen, zonder toege-
vingen te moeten doen op de vormgeving. 

ASW 55

AS rock

flexibele dichting en vergulde aansluiting,
bij de ASW 55.

AS 100

AS 10



AS 400 
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AS 300 compacte trendsetter
Deze compacte luidspreker is een ware trendsetter. Met zijn tren-
dy uitstraling en kleine afmetingen is hij multifunctioneel. Met
een vermogen tot 110 watt is hij als satelliet en als stand alone
bruikbaar. 

AS 400 hippe klassieker
Nu reeds een klassieker. Maar dat maakt hem net zo speciaal.
In één zin: superieure klankkwaliteit (160 Watt) in een tijdloos
kleedje. 

AS 500 stijlvolle kracht
De AS 500 vormt het kroonjuweel. Met een vermogen van maar
liefst 200 Watt vult hij moeiteloos elke woonkamer, winkel, ver-
gaderzaal of eetplaats met een onovertroffen klank. Bovendien
verwent de AS 500 niet alleen de oren, maar ook de ogen. 

De naam geeft het al aan: onze specialisten keerden terug

naar de essentie van luidsprekers: het voortbrengen van

trillingen. Hoogwaardige componenten en een vooruitstre-

vende technologie produceren vibraties die zich opvallend

snel, ver en zuiver voortplanten. De puurheid van de mate-

rialen in hout garandeert een superieure uitstraling. De

zilvergrijze grille is afneembaar bij elk type. 

SONAR

terug naar de essentie

AS 500AS 300

Achteraan zijn de luidsprekers voorzien
van hoogwaardige aansluitingen die zor-
gen voor een optimale geleiding.

Met deze multifunctionele beugel lijnt u de
luidsprekers moeiteloos uit. Deze beugel
wordt gratis meegeleverd bij elk product
uit de Sonarreeks.

Deze moderne grille is bij elk
model afneembaar. De luxueuze
afwerking achter de grille geeft
een dynamische uitstraling.

De Sonar reeks is uitmuntend afge-
werkt. Zo loopt bij de AS 300 en
AS 500 de kleurenmix door over
de volledige luidspreker. 

Comple te  a fwerk ing:
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DC 301

MDT 30 / MDT 50

spotlights die muziek maken

Deze beide inbouwluidsprekers zijn niet groter dan een spotlight.
Dit betekent dat ze uiterst geschikt zijn voor toepassingen in
nieuwbouw of renovatie waar design en architectuur centraal
staan. Zowel de MDT 30 als MDT 50 zijn voorzien van een trans-
formator met switchknop voor een eventueel gebruik op 100 Volt. 

DC 301 krachtige rechthoek

De  DC 301 is enig in zijn soort. Hij produceert een hoge hifi-
kwaliteit met een vermogen tot 80 Watt. Zijn uitmuntende afwer-
king (rooster, overschilderbaar, geringe inbouwdiepte) laat een
makkelijke plaatsing en eenvoudig gebruik toe in elke huiskamer,
wachtkamer, hall, winkel, vergaderzaal, bureau,…..

MDC 620 Rond van vorm en geluid

Deze ronde luidspreker is één van de krachtigste luidsprekers in
het Art Sound assortiment (80 Watt), en wordt daarbij niet
gehinderd door zijn inwall functie en beperkte inbouwdiepte.
Hij produceert een volle klank, die zich onderscheidt door mooi
afgelijnde midden en lage tonen. De opgebouwde tweeter
zorgt voor opvallende hoge klanken.

DC 101 klein maar krachtig

Deze vierkante inbouwluidspreker is een ware topper. Hij wordt
gretig gebruikt door professionals en particulieren. U vindt hem
terug in menige winkel, hall, huiskamer, praktijk, bedrijfsge-
bouw, bureau, …. 

MDC 501: discreet maar sterk. 

Deze MDC 501 is het kleinere broertje van de MDC 620. Dit
vertaalt zich in kleinere afmetingen, maar hij hoeft daarbij nau-
welijks aan kracht in te boeten (70 Watt). Zijn uitmuntende
afwerking laten een makkelijke plaatsing toe.

MDC 620

DC 101

MDC 501

MDT 50

MDT 30

Bij de ontwikkeling van elke inbouwluidspreker staan
drie dingen centraal : de geluidskwaliteit, de esthetische
integratie en de gebruiksvriendelijkheid. 
Onze inbouwluidsprekers onderscheiden zich door het
genereren van een volle klank die ver draagt. 
Alle Art Sound inbouwluidsprekers worden aangewend
voor professioneel gebruik, als multi room hifi, als home
theater system, of als aanvulling bij conventionele luid-
sprekers. Deze inbouwreeks plaatst u moeiteloos in elke
kamer, vergaderzaal of winkel en in elk bureau of
bedrijfsgebouw…. Bovendien kunnen ze in een hand-
omdraai op 100 Volt overgeschakeld worden (zie
accessoires).

Inwall

TRADITIONALS

Have a life...

Have a style
Art Sound is Art Sound niet zonder dat tikkeltje extra. Elke
inbouwluidspreker kan je je eigen accent meegeven. Ze zijn
gemakkelijk overschilderbaar. Op die manier creëer je je
eigen unieke stijl. Have fun!

Onzichtbare klank

Achterkant inbouwluidspreker 
Met deze vleugelschroeven

plaatst u in een handom-
draai de luidspreker in
elk plafond of in elke

muur.
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MDC 6 outsider
Dit waterproof model – verkrijgbaar in zwart en wit – is één
van de kleinste van Europa. Met een diepte van amper 35
mm is hij bijna overal plaatsbaar. Bovendien produceert hij
tot 100 Watt (max.). Achteraan is de luidspreker volledig
afgesloten. 

MDC 64 all rounder
Niets is hem te bar. Met een diepte van 60 mm kan u deze
waterproof luidspreker overal kwijt. Hij heeft een piekver-
mogen tot 200 Watt (max.) zodat u op elke denkbare plaats
van uw favoriete muziek kunt genieten. 

Deze waterproof modellen zijn achteraan volledig afgeslo-
ten waardoor zij perfect kunnen gebruikt worden voor toe-
passing in ‘natte ruimtes’, zoals badkamers, sauna’s, stoom-
baden, outdoor, magazijnen, stallen, industrie, …

Waterproof

Accessoires
Een uitgebreid productassortiment is een goed begin, maar daar
houdt voor ons het werk nog niet op. Pas wanneer op elk mogelijk
praktisch probleem een antwoord geformuleerd kan worden, is ons
werk af. Daarom ontwikkelde Art Sound heel wat instrumenten die
ons aanbod vervolledigen. 

MDC 6

MDC 64

Volumeregelaars

Met 8 verschillende types volumeregelaars
creëert u in een handomdraai verschillen-
de zones binnen elke woning of kantoor.
Ze passen op elke NIKO- of Ticinodoos.

Allen zijn ze verkrijgbaar in 4-16
Ohm (stereo) en 100 Volt-
systeem.

Stereovolumeregelaars

Dit verdeelbakje laat u niet alleen toe om
verschillende luidsprekers (tot 4 paar) aan
één versterker aan te sluiten, maar ook
deze in verschillende volumezones in te
delen. 

PA projects – 100 Volt transformator

Al onze producten – uitgezonderd MDT
30 en MDT 50 – zijn standaard ontwik-
keld voor 8 ohm toepassingen. Niettemin
zijn ze in een handomdraai voor elk PA
(100V) systeem of project bruikbaar.
Hiertoe ontwikkelde Art Sound transforma-
tors die op elke luidspreker kunnen aan-
gesloten worden. Bij sommige modellen
kan hij zelfs in het luidsprekerkabinet aan-
gebracht worden. Deze zijn verkrijgbaar
met maxima tot 20/60/150 Watt.

Inbouwkits

Deze inbouwpotten zijn vervaardigd uit
akoestische kunststof en schermen de
inbouwluidsprekers af van stof en vocht.
Daarenboven optimaliseren ze de geluids-
kwaliteit van de luidspreker. Er bestaan
inbouwdozen voor MDC 501, MDC 620
en DC 301. Daarnaast bestaan ook
inbouwbakjes uit MDF voor DC 101. 

omschrijving

power

100Volt

stereo

ohm

kleur

SVC4-40
Stereo volumeregelaar

2x40 Watt

nee

4x stereo

4-16 ohm

zwart

E-MODIN
inbouwdoos Euro 

volumeregelaar

E-MODON
opbouwdoos voor 

Euro volumeregelaars

TLG-VOL-100V-50 
volumeregelaar 

Ticino Living

50 Watt

ja

-

-

grijs

TLG-VOLST40
Stereo volumeregelaar

Ticino Living

2x40 Watt

nee

ja

4-16 ohm

grijs 

TNW-VOL-100V-50
volumeregelaar 

Ticino Light

50 Watt

ja

nee

-

wit

omschrijving

power

100Volt

stereo

ohm

kleur

TNW-VOLST 40
volumeregelaar 

Ticino Light

2x40 Watt

nee

ja

4-16 ohm

wit

N-VOL-100V-40
volumeregelaar Niko

40 Watt

ja

nee

-

milk

N-VOL ST 40
volumeregelaar Niko

2x40Watt

nee

ja

4-16 ohm

milk

E-VOL-100V-36
volumeregelaar Euro

36 Watt

ja

nee

-

wit

E-VOLST100
volumeregelaar Euro

2x100 Watt

nee

ja

-

wit

TRANSFO 20
transformator

2.5/5/10/20 Watt

ja

-

8 ohm

-

TRANSFO 60
transformator

6/15/30/60 Watt

ja

-

8 ohm

-

TRANSFO 150
transformator

30/60/90/120/150 Watt

ja

-

8 ohm

-
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AS20
3-weg / ABS

ja

nee

long excursion 3”/2” midrange

super tweeter 1”

60 Wat

30 Watt

86dB

8 ohm

5,3 Oz

150-20 KHZ

150 x 90 x 88

1,2 kg/paar

wit/zwart/zilvergrijs

inclusief kogelgewricht beugel

TYPE
system

bass reflex

magnetisch afgeschermd

woofer

tweeter

max power

nominal power (RMS)

dB

impedantie

magneet

frequentie

afmetingen (h x w x d)

gewicht

kleur

extra

AS30
2-weg / ABS

ja

nee

long excursion 3,5”

polymere tweeter 1”

100 Watt

50 Watt

86dB

8 ohm

7,8 Oz

100-20 KHZ

185 x 120 x 120

3,2 kg/paar

wit/zwart/zilvergrijs

inclusief kogelgewricht beugel

AS40
2-weg / ABS

ja

nee

polypropyleen mica 5,25”

super polymere tweeter 1”

160 Watt

80 Watt

87dB

8 ohm

13 Oz

80-20 KHZ

230 x 160 x 138

5 kg/paar

wit/zwart/zilvergrijs

inclusief kogelgewricht beugel

MDC501
2-weg

-

-

polypropylene carbon 5,25”

swivel polycarbonale tweeter 0,5”

70 Watt

35 Watt

92 dB

8 ohm

Ceramic 7,8 Oz

85-20 KHZ

175 x 65 mm 

2,4 kg/paar

wit

eenvoudige montage

TYPE
system

bass reflex

magnetisch afgeschermd

woofer

tweeter

max power

nominal power (RMS)

dB

impedantie

magneet

frequentie

afmetingen (h x w x d)

gewicht

kleur

extra

DC101
2-weg

-

-

polypropylene carbon 5,25”

swivel polycarbonale tweeter 0,5”

70 Watt

35 Watt

88 dB

8 ohm

Ceramic 7,8 Oz

65-20 KHZ

145 x 145 x 65 

1,86 kg/paar

wit

eenvoudige montage

MDC620
2-weg

-

-

polypropylene carbon 6,5”

swivel polycarbonale tweeter 0,5”

80 Watt

40 Watt

92 dB

8 ohm

Ferrite 12 Oz

63-20 KHZ

200 x 75

2,32 kg/paar

wit

eenvoudige montage

AS50
2-weg / ABS

ja

nee

polypropylene carbon 6,5”

super polymere 1”

200 Watt

100 Watt

91dB

8 ohm

13 Oz

101-22 KHZ

330 x 240 x 180 

9,2 kg/paar

wit / zwart

inclusief beugel

TYPE
system

bass reflex

magnetisch afgeschermd

woofer

tweeter

max power

nominal power (RMS)

dB

impedantie

magneet

frequentie

afmetingen (h x w x d)

gewicht

kleur

extra

ASW55
2-weg

ja

nee

polymica conus 5,25”

polymere dometweeter 1,5”

200 Watt

100 Watt

87dB

8 ohm

13 Oz

130-20 KHZ

246 x 180 x 140

4,6 kg/paar

wit/zwart

inclusief beugel/switch in-outdoor

AS ROCK
2 weg

nee

nee

polypropylene mylar 6”

-

100 Watt

60 Watt

93 dB

8 ohm

10  Oz

60-20 KHZ

260 x 200 x 280

2 kg / stuk

grijs

IP: 44

AS A100
actieve subwoofer

-

-

paper cone + phone surround 8” 

-

100 Watt

50 Watt

90dB

4 ohm

17,8 Oz

30-180 HZ

300 x 250 x 350

10,18/stuk

zilvergrijs/zwart

aparte volumereg./fasering

AS300
2 weg/MDF

ja

ja

polypropylene injection cone 3,5”

silk dome 0,75”

110 Watt

55 Watt

85 dB

8 ohm

-

85-20 KHZ

200 x 146 x 170

3,2 kg/paar

trendy hout en zilvergrijs

inclusief beugel

TYPE
system

bass reflex

magnetisch afgeschermd

woofer

tweeter

max power

nominal power (RMS)

dB

impedantie

magneet

frequentie

afmetingen (h x w x d)

gewicht

kleur

extra

AS400
2 weg/MDF

ja

ja

polypropylene injection cone 4”

silk dome 0,75”

160 Watt

80 Watt

84 dB

8 ohm

-

70-20 KHZ

245 x 160 x 185

4,8 kg/paar

kerselaar en zilver

inclusief beugel

AS500
2 weg/MDF

ja

ja

polypropylene injection cone 5,25”

silk dome 1”

200 Watt

100 Watt

83 dB

8 ohm

-

50-20 KHZ

300 x 190 x 255

8,2 kg/paar

trendy hout en zilvergrijs

inclusief beugel

AS100
2-weg

nee

nee

polypropylene carbon 4”

polycarbonale tweeter 0,5”

120 Watt

60 Watt

84 dB

8 ohm

7,8 Oz

100-20 KHZ

280 x 280 x 80

1,2 kg/stuk

zilvergrijs

vochtbestendig

AS10
2-weg

ja

ja

paper cone 4”

super polymeer 0,25”

120 Watt

55 Watt 

88 dB

4 ohm

5,3 Oz

90-20 KHZ

250 x 200 x 90

3 kg/paar

wit/zwart/zilvergrijs

inclusief beugel

DC301
2-weg

-

-

polypropylene carbon 5,25”

polycarbonale tweeter 1”

80 Watt

40 Watt

87 dB

8 ohm

Ceramic 10 Oz

65-20 KHZ

244 x 155 x 70

3,6 kg/paar

wit

eenvoudige montage

TYPE
system

bass reflex

magnetisch afgeschermd

woofer

tweeter

max power

nominal power (RMS)

dB

impedantie

magneet

frequentie

afmetingen (h x w x d)

gewicht

kleur

extra

MDC6
2 weg

-

- 

carbon cone 5”

dual cone

100 Watt

40 Watt

86 dB

8 ohm

5,3 Oz

102-20 KHZ

130 x 35

0,9 kg/paar

wit/zwart

waterproof

MDC64
2 weg

-

-

carbon cone 6,5”

dual cone

200 Watt

80 Watt

86 dB

8 ohm

7,8 Oz

95-20 KHZ

135 x 60

1,5 kg/paar

wit

waterproof

MDT30
1-weg

-

-

voice coil 3”

-

20 Watt

10 Watt

90 dB

8 ohm / 100 V

2,8 Oz

50-20 KHZ

100 x 70

1 kg/paar

wit

inclusief transfo (1,5-6 Watt)

MDT50
1-weg

-

-

voice coil 4”

-

20 Watt

10 Watt

91 dB

8 ohm / 100 V

2,8 Oz

50-15 KHZ

105 x 76

1,24 kg/paar

wit

inclusief transfo (1,5-6 Watt)

U las het meermaals in deze brochure. De Art Sound luid-
sprekers werden ontworpen voor u, de gebruiker. Juist
daarom vindt u ze terug in duizenden keukens, woonka-
mers, veranda’s, …. maar ook in professionele toepassin-
gen. Als fabikant is het soms moeilijk om de wegen van je
eigen product te traceren. Niettemin vindt u hieronder een
greep uit het verleden: 

Opbouw:
Sauna Prana: Kruishoutem 
Frituur Matisse: Kuurne 
Buraton: Gent 
Colmar: België 
Samsonite: Oudenaarde 
AVEVE: Oost Vlaanderen 
Brooklyn: Roeselare

Inbouw
Hampton Bays: Gent,
Knokke, Waregem,
Zottegem,  Leuven, Aarschot,
Bree, Maasmechelen,
Leuven, Diest, Mol, Hasselt,
Spa, Liège, Mons, Bastogne,
…. 

La Gaviotta: Zoute, Gent, 
Brussel,…. 
Coup de cœur: Knokke 
Scapa: Zoute 
Oliver Strelli: Zoute 
Dexia: Brussel 
OCMW: Landegem 
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