
De keuken, woonkamer of slaapkamer omtoveren tot een concertzaal of 
thuisbioscoop? Met de integratie van het Sonos Home Sound System in 
Busch-free@home® kun je in elke ruimte in huis genieten van geluid van 
wereldklasse. Speel muziek af, pauzeer nummers, blader door favorieten en 
pas het volume aan. En dat alles met slechts één simpele druk op de knop!

Integratie van Sonos  
in Busch-free@home®_
Geniet overal in huis van  
geluid van wereldklasse
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Bedien traditioneel of met de app
Installeer de speakers gewoon 
via de Sonos-app en ze komen 
automatisch tevoorschijn in de 
Busch-free@home® APP next. 
Bedien zo je favoriete muziek met 
smartphone of tablet, maar ook 
met schakelaars, een paneel en 
zelfs spraaksturing.

Integratie andere merken
Naast Sonos zijn tal van andere  
toonaangevende merken te koppelen 
met Busch-free@home®. Philips Hue, 
Alexa en Google Home bijvoorbeeld, 
maar ook huishoudelijke apparatuur 
met Home Connect- of  
Miele@home-functionaliteit.

Maak eenvoudig scènes aan
De ideale sfeer creëren?  
Neem Sonos op in een scène en 
dim met één druk op de knop de 
verlichting, sluit de gordijnen, zet 
de temperatuur wat hoger en laat 
je favoriete muziek op precies het 
juiste volume afspelen.
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Interesse of meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de oplossingen van Busch-Jaeger of scan één van bijgaande  
QR-codes voor meer uitgebreide mogelijkheden. Zo maak je snel van je huis een thuis.

Meer weten?  
Vind op busch-jaeger.nl een 
Busch-Jaeger-installateur  
bij u in de buurt.

Volg Busch-Jaeger ook via:
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger NL
Busch-Jaeger Elektro GmbH

Algemene informatie: 
busch-jaeger.nl 

Support:
faq-busch-jaeger.nl

Busch-free@home® APP next:


