Customize je soundbar TV meubel
emondo maakt de integratie van moderne Hifi en Video apparatuur in je woonomgeving gemakkelijker. Hoe?
Door meubels te ontwikkelen die tot op de millimeter aan je wensen en apparatuur worden aangepast. De
Pulse sb met het kenmerkende open vak wordt bijvoorbeeld speciaal gebouwd voor filmliefhebbers die hun
TV geluid willen verbeteren een Bluesound Pulse 2i soundbar.

Inclusief gratis transport en montage*

Pulse sb L
4 Ombouw:
platina wit
4 Binnenkant:
platina wit
4 Deuren:
platina wit
4 Stelvoeten:
8x
4 Kabeldoorvoer: 3x
Adviesprijs .... € 1890,Pulse sb XL
4 Ombouw:
houtstructuur
4 Binnenkant:
in kleur
4 Deuren:
in kleur
4 Stelvoeten:
8x
4 Kabeldoorvoer: 3x
Adviesprijs .... € 1990,-

Speciaal voor filmliefhebbers:
verberg je soundbar in het open vak

www.emondo.nl/emondo-pulse sb/

emondo

Afgebeeld: emondo Pulse sb XL in Halifax licht eiken;
op maat gemaakt voor integratie van je Bluesound Pulse 2i soundbar

Stel jouw ideale emondo Pulse sb soundbar TV meubel samen
Je wilt de emondo Pulse sb geheel aan je wensen laten aanpassen? Kies je voor een
ombouw in Halifax tabak eiken of liever Perfect Sense mat? Een andere indeling of
afmeting? Opties toevoegen?
Door de handige keuzehulp worden alle factoren die van invloed zijn op het uiteindelijke
ontwerp overzichtelijk in kaart gebracht. Op basis van de aangeleverde informatie ontvang
je binnen een aantal werkdagen een 3D ontwerp met vrijblijvende prijsopgave. Zie ook:
www.emondo.nl/emondo-pulse sb-offerte-aanvraag/

Pulse sb XXL
4 Ombouw:
dubbellaags
4 Binnenkant:
in kleur
4 Deuren:
hoogglans wit
4 Stelvoeten:
8x
4 Kabeldoorvoer: 3x
Adviesprijs .... € 2650,-

Basis afmeting: 1.70 x 60 x 60cm (bxhxd)

“

‘Iedere installatie is
anders;
elk AV meubel
ook’

^

* Levering in Nederland m.u.v. de waddeneilanden (tegen meerprijs) | * Op beganegrond of bereikbaar met lift. | Montage op locatie tegen meerprijs.

Pulse sb

Configuraties:

Pulse sb

“

‘Organiseer
je installatie’
Voorkom kabel-spaghetti met
de technische ruimte

Wat kun je doen met de achterkant?
Natuurlijk wil je een wirwar aan kabels
voorkomen? Daarom wordt iedere Pulse sb

emondo Pulse sb XL
specificaties:
Basis afmeting:
4 1.70 x 60 x 58 cm (bxhxd)
Kleuren:
4 ombouw: Halifax licht eiken
4 binnenkant: Stof grijs
4 deuren: Platina wit
Opties:
4 technische ruimte: ja
4 soundbar integratie: ja
4 klep met gasveren: ja
4 deuren met ‘push to open’: ja
4 Stelvoeten: ja (8)
4 koelopeningen achter: ja
4 kabeldoorvoeren: 3
4 deuren aan achterkant: ja
4 open vak: ja
4 gratis levering en montage: ja *

soundbar meubel van emondo voorzien
van een technische ruimte met kabel
doorvoeren. Deze handige ruimte,
centraal en onzichtbaar in het meubel,
staat in verbinding met elk
compartiment waarin je apparatuur is
geplaatst. Een simpele oplossing,
maar wel eentje waar je veel plezier
van hebt.
Het resultaat van een doordacht

Kabeldoorvoeren zorgen voor
een efficiënte verbinding

kabelmanagement? Er ontstaat een
nettere aanblik, een toegenomen
veiligheid en bovendien wordt de
prestatie van de apparatuur verbeterd.

LUIDSPREKER
VERBERGEN?
Kies uit vele kleuren
luidsprekerdoek
zie ook: www.emondo.nl/luidsprekerdoek/

licht grijs

emondo Pulse sb XL

antraciet

emondo

I: www.emondo.nl
E: info@emondo.nl
T: 06-31973583

