Ik wil een mooie toekomst.

Multiroom-geluidssysteem
AudioWorld

AudioWorld versterker, s o l o ®

www.busch-jaeger.com

Busch-Jaeger
Elektro GmbH

En de toekomst wordt werkelijkheid.

Ontworpen voor afzonderlijke kamers.

Het Multiroom-geluidssysteem. Of uit de radio of uit uw Hi-Fi-installatie – nu kunt u in iedere kamer
van uw huis van uw lievelingsmuziek genieten. Het bijzondere is: u heeft slechts één systeem nodig
met een centrale en inbouwversterkers evenals geschikte luidsprekers. Daarbij heeft u de mogelijkheid de geluidssterkte in iedere kamer afzonderlijk te regelen. AudioWorld biedt nieuwe luistermogelijkheden. AudioWorld is zeer geschikt voor de woningbouw en bedrijfspanden zoals bijvoorbeeld
een praktijk of kantoor – bij nieuwbouw of voor installatie in het kader van renovatie.
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Eén oplossing. Vele toepassingen.

AudioWorld is een compleet systeem dat bestaat uit perfect op elkaar afgestemde componenten.
Het is de ideale oplossing voor verschillende toepassingen.

De AudioWorld centrale kan
samen met de Hi-Fi-installatie in de woonkamer worden
geïnstalleerd.

Muziek ook in de badkamer.
Daarvoor zorgt een inbouwversterker en het aanbrengen van luidsprekers.

Het AudioWorld systeem
bestaat uit een centrale in
mini-Hi-Fi formaat, 2 verschillende inbouwversterkers en
meerdere luidsprekers.

Helpt coördineren:

De inbouwversterker met

AudioWorld in het

omroepfunctie is bijzonder

advocatenkantoor.

geschikt voor installatie in
de keuken en eetkamer.

Voor perfecte verbinding
met de wachtkamer:
inbouwversterker met
omroepfunctie.
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Perfecte techniek. Overtuigend comfort.

De tijd dat er in iedere kamer van uw huis een stereo-installatie of radio moest staan, om muziek te
horen, is voorbij. AudioWorld gebruikt u via de inbouwversterker in iedere kamer. Muziek wordt naar
wens en in stereokwaliteit vanaf de centrale ontvangen.

Hart van het systeem is
een compacte centrale
unit met het design van
een mini-Hi-Fi-component. Deze centrale heeft
een stereo radiotuner
met een geheugen voor
8 radiozenders en het
gekozen programma
wordt over alle kamers
verdeeld. Tevens is er
voorzien in een aansluiting voor een externe
muziekbron, bijvoorbeeld
een stereo-installatie.
De bediening geschiedt
op de AudioWorld
centrale en via de
inbouwversterkers. De
bediening van het gehele
systeem is eenvoudig en
intuïtief. Na het aan-

sluiten van de centrale
en het opslaan van de
gewenste radiostations
vindt de bediening van
dit multiroom-geluidssysteem uitsluitend
plaats via de inbouwversterkers in de verschillende ruimtes. De
inbouwversterker maakt
een individuele geluidssterkteregeling mogelijk
in iedere ruimte, onafhankelijk van de ingestelde waarden op de
Hi-Fi-installatie.
Ook de inbouw van het
systeem is probleemloos. AudioWorld is zeer
geschikt voor nieuwbouw of voor installatie
in het kader van reno-

vatie. Voor de overdracht
van de centrale naar de
inbouwversterkers is
slechts een 8-aderige
telefoonleiding voldoende. Voor de antenneaansluiting of het leggen
van de benodigde kabels
biedt het Busch-Jaeger
schakelaarprogramma
voldoende keuze. Uw
elektro-installateur heeft
geen extra audiokennis
nodig voor de aanleg.

Antennecontactdoos Radio/TV

Contactdoos RJ 45

In bedrijf (groen)
Overbelast (rood)

Display/
aan

Opslaan van
de radiostations

Frequentiedisplay

Afstemmen
op/neer (zenderkeuze)

Geheugenplaats wissen

Vooraanzicht
AudioWorld centrale met geïntegreerde stereo-radiotuner.

Aan-/uitschakelaar

230 V-aansluiting

2x Cinch voor
externe muziekbron
(rood/zwart)

Systeemaansluiting
voor de
audio-bus

IEC-antenneaansluiting

Achteraanzicht
Een aansluiting voor een externe Hi-Fi-installatie vindt men aan de achterzijde van de centrale,
daarnaast een RJ 45-connector voor aansluiting van de audio-bus en een IEC-antenne-aansluiting.
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Vele functies voor verschillende toepassingen.

AudioWorld stelt zich flexibel op naar uw individuele wensen. Wilt u niet alleen muziek horen,
maar het apparaat ook voor omroep gebruiken? Hiervoor bestaan speciale bedienelementen, die
te combineren zijn met verschillende Busch-Jaeger schakelaarprogramma's.

geluidssterkteregeling.
Tevens is het mogelijk
de weergave in iedere
ruimte aan of uit te
zetten. Wordt de
timerfunctie geactiveerd,
dan schakelt de weergave in die ruimte
automatisch na 30
minuten uit.
De inbouwversterker is
in twee verschillende
uitvoeringen verkrijgbaar,
– met en zonder omroepfunctie. De uitvoering
met omroepfunctie is
bijvoorbeeld geschikt
voor een dokterspraktijk
of advocatenkantoor.
Het volume van de

algemene omroep is
individueel instelbaar.
Na het indrukken van
de CALL-toets klinkt in
iedere ruimte met
intercom/versterker een
korte pieptoon waarna
kan worden gesproken.
Is de ontvangst van
gesproken omroepen
niet gewenst, dan kan
de omroep UIT-toets
worden ingedrukt. Het
gehele systeem kan
worden gecombineerd
met verschillende
Busch-Jaeger schakelaarprogramma's.

davos

savanne

samoa

toscana

attica

manhattan

husky

Busch-Duro
2000®
SI/Linear

Reflex
SI/SI
Linear

future®

future®
linear

alpha
exclusive®

alpha nea®

carat

Met deze nieuwe
ontwikkeling biedt BuschJaeger een innovatief
geluidssysteem waarbij
inbouwversterkers en
luidsprekers zowel in
inbouw- als hollewandinstallaties zijn te integreren. De centrale van
AudioWorld wordt op het
apparaat zelf bediend of
via de inbouwversterkers.
Via het bedieningspaneel
van de versterker volgt
de keuze van de in de
centrale opgeslagen
radiostations en de
optioneel aangesloten
externe muziekbron,
evenals de individuele

2-voudige combinatie schakelaar/inbouwversterker

solo®

Het AudioWorld systeem
is met bijna alle BuschJaeger schakelaarprogramma's in alle kleuren te
combineren.

Omschakeltoets voor
radio en externe muziekbron (CD, radio)

Programmatoets voor het
kiezen van de radiostations
Volumetoetsen voor regeling van de geluidssterkte

Spreektoets voor een
algemene omroep

Aan-/uit-toets met
timerfunctie

Inbouwversterker met
omroepfunctie

„De niet storen“-toets voor
het uitzetten van de algemene omroep

De algemene omroepfunctie
voor het oproepen van
patiënten uit de
wachtkamer.
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AudioWorld – compatibel en flexibel.

AudioWorld voegt zich naadloos in uw reeds aanwezige muzieksysteem. Uw stereo-installatie en
aanwezige boxen kunt u gelijktijdig met AudioWorld gebruiken. Zo bespaart u kosten en uitgaven en
heeft u meer comfort in het hele huis.

AudioWorld is een
compleet geluidssysteem
met perfect op elkaar
afgestemde componenten. Voor de weergave in de verschillende
ruimtes zijn er voor
verschillende toepassingen speciale inbouwluidsprekers voor plafonden hollewandmontage
evenals een speciale
inbouwdoos voor

Externe luidsprekersboxen
van Bang & Olufsen

grotere luidsprekers
beschikbaar. Als alternatief biedt het systeem
de mogelijkheid externe
luidsprekersystemen aan
te sluiten. Dit betekent
dat u uw eigen aanwezige stereo-luidsprekerboxen (8 ohm) probleemloos in het systeem kunt
opnemen. Centraalplaten
voor schakelaars en
inbouwluidsprekers zijn

verkrijgbaar in verschillende Busch-Jaeger
schakelaarprogramma's.
Ook voor het aansluiten
van de luidsprekerboxen
zonder „losliggende
kabels“ in kamers, biedt
Busch-Jaeger de
passende oplossing in
het design van uw
lievelingsprogramma.

Luidspreker-aansluitdoos

2-voudige combinatie
schakelaar/inbouwluidspreker

Voor gebruik als omroepinstallatie in kantoren zijn
2-voudige combinaties
schakelaar/ inbouwversterker voor de afzonderlijke
ruimtes leverbaar.

Inbouwluidspreker 5”

Inbouwluidspreker 5”.
Overzicht montage.
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Assortimentsbrochure

De Busch-Jaeger producten zijn verkrijgbaar bij de elektro-vakhandel.
ABB b.v.
Automation Products
Installatiemateriaal
Busch-Jaeger
Frankeneng 15
6716 AA Ede
Postbus 104
6710 BC Ede

Telefoon (centrale):
(0318) 66 93 00
Telefoon direct voor
technische vragen
(groepsnummer):
(0318) 66 92 25
Telefax Busch-Jaeger verkoop:
(0318) 64 24 42

Internet:
www.busch-jaeger.com
www.abb.nl
Kies onder Producten & Diensten
de productgroep “Busch-Jaeger
schakelmateriaal”.
www.elux.nl
Compleet aansluitgemak in je hele
huis!

