Innerlijk opladen.
Met muziek.

Een vaste plaats. Voor muziek in uw leven. Met de nieuwe Busch-iDock – het
laadstation zonder warboel van kabels. Voor muziek uit de muur. De BuschiDock past zich met zijn onopvallend design aan elke omgeving aan. Ontdek
meer functies. www.BUSCH-JAEGER.com/be.

Uitnodigend
om op te laden
Of ze nu ontspannen of stimuleren – geluidsgolven werken rechtstreeks in op lichaam en geest. En dus op het welzijn. Daarom
komt muziek als vast onderdeel van het leven ook een vaste
plaats in de leefruimte toe, want zij kan de sfeer van een ruimte
beslissend beïnvloeden. Aansluitend bij de persoonlijke stijl.
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De Busch-iDock biedt iedere iPod* of iPhone* een vaste plaats
in huis. Zijn eenvoudige design sluit feilloos aan bij iedere sfeer.
Met de afstandsbediening van Apple* dirigeert u de iPod* of
iPhone* heel gemakkelijk op afstand. Ook MP3-spelers van
andere fabrikanten kunnen op een 3,5 mm connector worden
aangesloten. De combinatie van de Busch-iDock en de digitale
radio voor inbouwdoosmontage of Busch-AudioWorld® staat
garant voor een subliem samenspel.
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Busch-iDock
future ® linear studiowit

01 Busch-iDock 8218U
-	iPod*-/iPhone*-dockingstation
voor modellen met dock-connector
-

Op afstand bedienbaar/„Apple remote“

-

Centraalplaat voor Busch-iDock 8254-xxx

-

Afdekraam future linear 1721-xxxK

02 Busch-iDock set 8230-84
		

(future® linear studiowit)

-

Busch-iDock 8218U

-

Digitale radio voor inbouwdoosmontage

		

8215U

-

Luidspreker 8223U

-

Centraalplaat voor Busch-iDock 8254-xxx

-

Centraalplaat voor digitale radio 8252-xxx

-

Centraalplaat voor luidspreker 8253-xxx

-

Drievoudig afdekraam 1723-xxxK
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*Apple, het Apple-logo, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van
Apple Inc., die in de VS en andere landen geregistreerd zijn. iPhone is een handelsmerk van
Apple inc.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen ervan aan de
veiligheidsnormen en regelgeving.
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03 Busch-radio set 8220-84
		
		

(f uture® linear studiowit)
Digitale radio voor inbouwdoosmontage
8215U

-

Luidspreker 8223U

-

Centraalplaat voor digitale radio 8252-xxx

-

Centraalplaat voor luidspreker 8253-xxx

-

Tweevoudig afdekraam 1722-xxxK

Bovenstaande producten zijn ook in andere
kleuren verkrijgbaar.

