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Inhoud

Gedreven door  
beter geluid.
We zien onszelf niet als een audiobedrijf maar als een ideeënbedrijf.  
En onze passie voor details laat grootse dingen ontstaan. Details zoals  
de nauwkeurige plaatsing van microfoons in onze draadloze noise cancelling-
hoofdtelefoons. Of zoals de gepatenteerde technologieën waarmee we groots 
geluid kunnen verpakken in kleine speakers. Zodat je overal kunt genieten van 
muziek. Onze oprichter dr. Amar G. Bose zei ooit: ‘Droom altijd van dingen die 
beter zijn en bedenk manieren om deze dingen te bereiken.’ Dat is wat we doen:  
we blijven ons altijd voorstellen hoe het beter kan.

Geef ze geen 
beloning.  
Geef ze een 
ervaring. 
Wanneer je goed presteert, wil je een 
beloning die iets betekent. En dat  
is precies wat je krijgt wanneer je een 
product van Bose ontvangt. Inspireer 
je klanten en motiveer je best 
presterende werknemers met 
ons geperfectioneerde geluid. 
Geef ze een fantastische 
geluidservaring voor het leven. 
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Bose-technologie voor 
betere dagen. En nachten.
Al jaren ontwikkelen we innovatieve, hoogwaardige producten 
die je dichter bij je muziek en home entertainment brengen. 
Maar we hebben altijd meer geboden dan alleen hoofdtelefoons 
en luidsprekers. Het is onze voortdurende missie om producten  
te ontwikkelen die het leven van mensen verbeteren. 

En met Bose noise-masking sleepbuds™ introduceren  
we de eerste van een groot aantal producten die je helpen  
een beter en gelukkiger leven te leiden.

BOSE NOISE-MASKING 
SLEEPBUDS™
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SOUNDWEAR COMPANION 
SPEAKER

Draagbaar en comfortabel en een vol, helder geluid. De SoundWear Companion speaker laat 
je muziek luisteren en oproepen aannemen zonder je af te sluiten van je omgeving. Een volle 
accu gaat tot 12 uur mee. 

Adviesprijs*: € 299,95

 Zwart met zwarte hoes 

Lig je wakker van een snurkende partner, het verkeer of ander lawaai?  
De Bose noise-masking sleepbuds™ zijn gemaakt om je de nachtrust  
te geven die je verdient. Ze maskeren omgevingsgeluid en in plaats  
daarvan hoor je pre-loaded rustgevende geluiden. Ze zijn ook nog  
eens supercomfortabel en blijven perfect op hun plek zitten, zelfs als  
je op je zij slaapt.

Adviesprijs*: € 269,95

 Zilver

Afmetingen sleepbuds™:  
2,4 x 2,7 x 1,4 cm (h x b x d)

Afmetingen oplaaddoosje:  
2,7 x 7,7 x 7,7 cm (h x b x d)

Optionele hoezen voor de SoundWear 
Companion speaker

Adviesprijs*: € 29,95

 Midnight blue
 Dark plum 
 Heather gray 

Afmetingen: 19,0 x 17,8 x 4,4 cm (h x b x d)
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Optionele hoezen

BOSE NOISE-MASKING SLEEPBUDS™
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SOUNDLINK REVOLVE   
BLUETOOTH® SPEAKER

Diep. Luid. En meeslepend. Deze kleine, waterbestendige speaker biedt 
levensecht 360°-geluid voor een consistente, gelijkmatige dekking. 

Adviesprijs*: € 199,95

 Luxe silver   Triple black 

Afmetingen: 15,2 x 8,2 x 8,2 cm (h x b x d)

SOUNDLINK REVOLVE  
BLUETOOTH® SPEAKER

De beste draagbare speaker van Bose, gemaakt om vol,  
luid en verbluffend geluid in elke richting te verspreiden. 

Adviesprijs*: € 299,95

 Luxe silver   Triple black

Afmetingen: 18,4 x 10,5 x 10,5 cm (h x b x d)

Optioneel laadstation 
voor SoundLink Revolve 
en Revolve+

Adviesprijs*: € 29,95

Als zo’n kleine speaker zo goed klinkt, neem je hem 
altijd mee. Ongeëvenaard geluid voor een speaker 
van dit formaat, inclusief stevige bevestigingsband.  
Hij is bovendien robuust en waterbestendig.

Adviesprijs*: € 119,95

 Zwart met zwarte band 
 Bright orange met Dark plum band  
 Midnight blue met Smoky violet band 

Afmetingen: 9,8 x 9,8 x 3,5 cm (h x b x d)

SOUNDLINK MICRO  
BLUETOOTH® SPEAKER
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Je hebt de perfecte afspeellijst, dus je wilt ook dat iedereen  
die kan horen. Daar is het Bose S1 Pro system precies voor 
ontworpen. Deze draagbare Bluetooth®-speaker is ideaal  
voor feesten binnen én buiten – voor al die momenten  
die beter geluid verdienen. Treed waar je wilt tot wel 
11 uur op dankzij de oplaadbare lithium-ionaccu.  
Dus of je nu draadloos muziek streamt of een 
microfoon of instrument aansluit, ga altijd 
voor een pro – de Bose S1 Pro. 

Adviesprijs*: € 649,00

 Zwart

Afmetingen:  
33,0 x 24,1 x 28,4 cm (h x b x d)

S1 PRO SYSTEM

Krachtig geluid. Draagbaar. Waterbestendig.  
Deze Bluetooth-speaker vergezelt je op al je avonturen. 

Adviesprijs*: € 139,95

 Aquatic blue   Coral red   Soft black   Polar white 

Afmetingen: 13,1 x 12,7 x 5,6 cm (h x b x d)

SOUNDLINK COLOR  
BLUETOOTH® SPEAKER II
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Draadloze speakers
Films in de ene ruimte. Muziek in een andere. Of in twee andere. Of drie.  
Met SoundTouch kun je een systeem van draadloze speakers creëren  
door het hele huis. Begin met één of twee speakers en voeg er later meer toe.  
Zo geniet je samen nog meer.

Luister op je eigen manier, zonder je zorgen  
te maken over welke technologie het beste  
is. Speel muziek af vanaf een telefoon of tablet 
met Bluetooth® of maak rechtstreeks 
verbinding via je wifi-netwerk.

Draadloos toegang tot populaire muziekdiensten 
als Spotify® en Deezer, internetradiozenders  
en de muziek in je muziekbibliotheek.

Moeiteloos draadloos.

Eén systeem voor een 
wereld aan muziek.

Blader door muziek, stel presets in en bedien een of meer  
Sound Touch speakers in huis. En dat allemaal vanaf een 
telefoon of tablet.

Bedien de SoundTouch speakers  
met de SoundTouch-app. 

SOUNDTOUCH  
WIRELESS LINK ADAPTER

Voeg eenvoudig een wereld aan draadloze muziek toe aan je huidige stereo- of home-
cinemasysteem. Stream muziek via je wifi-thuisnetwerk of Bluetooth®-apparaten.

Adviesprijs*: € 169,95

 Zwart 

Afmetingen: 2,5 x 8,8 x 8,8 cm (h x b x d)
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Laat muziek uit elke bron fantastisch klinken. Internetradio, streamdiensten, een digitale 
muziekbibliotheek, afspeellijsten, de afspeellijsten op de telefoon van een vriend, dit elegante 
muzieksysteem speelt met één aanraking bijna alles af via een wifi-thuisnetwerk of een Bluetooth®-
apparaat. Daarnaast heeft het systeem een cd-speler en AM/FM-tuner. 

Adviesprijs*: € 699,95

 Platinum silver   Espresso black   Arctic white

Afmetingen: 14,2 x 36,8 x 22,1 cm (h x b x d)

WAVE SOUNDTOUCH  
MUSIC SYSTEM IV 

De kleinste SoundTouch speaker  
levert vol, rijk geluid. 

Adviesprijs*: € 199,95

 Wit   Zwart 

Afmetingen: 21,2 x 14,1 x 8,7 cm (h x b x d)

SOUNDTOUCH 10 
WIRELESS SPEAKER

De beste eendelige  
draadloze speaker van Bose.

Adviesprijs*: € 599,95

 Wit   Zwart 

Afmetingen:  
24,6 x 43,5 x 18,1 cm (h x b x d)

SOUNDTOUCH 30 SERIES III  
WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III  
WIRELESS SPEAKER 

Kamervullend geluid. Compact formaat. 

Adviesprijs*: € 399,95

 Wit   Zwart 

Afmetingen: 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (h x b x d)
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Toekomstgericht.
Virtual assistants veranderen ons leven en maken  
het eenvoudiger muziek en telefoons te bedienen  
en informatie op te vragen. Daarom blijft Bose  
deze toepassingen integreren in de verschillende 
productcategorieën.
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De Bose Soundbar 500 is bedoeld om te worden gehoord zonder op te vallen. Het slanke 
formaat past onopvallend onder de tv, terwijl de ruimte wordt gevuld met krachtig geluid.  
En nu Amazon Alexa is geïntegreerd, kun je Alexa vragen al je favoriete muziek af te spelen. 

Adviesprijs*: € XXX

 Bose black

Afmetingen: 4,4 x 80,0 x 10,2 cm (h x b x d)

Wie zegt dat je een grote behuizing nodig hebt voor groots laag? Geef het 
geluid een boost door deze draadloze basmodule te combineren met de Bose 
Soundbar 500. Overdonderend laag uit een compact formaat.

Adviesprijs*: € XXX

 Bose black

Afmetingen: 24,1 x 25,4 x 25,4 cm (h x b x d)

BOSE SOUNDBAR 500

BOSE BASS MODULE 500

Kracht in eenvoud. De Bose Home Speaker 500 vult elke ruimte van  
muur tot muur met stereogeluid, terwijl Alexa toegang tot miljoenen  
nummers biedt.

Adviesprijs*: € XXX

 Luxe silver   Triple black

Afmetingen: 20,4 x 17,0 x 11,0 cm (h x b x d)

BOSE HOME SPEAKER 500 
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Kracht in eenvoud. De Bose Home Speaker 500 vult elke ruimte 
van muur tot muur met stereogeluid en biedt eenvoudige 
bediening van alle muziek.

Adviesprijs*: € 449,95

 Luxe silver   Triple black

Afmetingen: 20,4 x 17,0 x 11,0 cm (h x b x d)

BOSE HOME SPEAKER 500 
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De Bose Soundbar 500 is bedoeld om te worden gehoord zonder op te vallen. Het slanke 
formaat past onopvallend onder de tv, terwijl de ruimte wordt gevuld met krachtig geluid.

Adviesprijs*: € 549,95 

 Bose black

Afmetingen: 4,4 x 80,0 x 10,2 cm (h x b x d)

Wie zegt dat je een grote behuizing nodig hebt voor groots laag? Geef geluid  
een boost door deze draadloze basmodule te combineren met de  
Bose Soundbar 500. Overdonderend laag uit een compact formaat.

Adviesprijs*: € 449,95  

 Bose black

Afmetingen: 24,1 x 25,4 x 25,4 cm (h x b x d)

BOSE SOUNDBAR 500

N I E U W BOSE BASS MODULE 500
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Het laag wordt pas echt voelbaar wanneer je de Bose  
Soundbar 700 of Bose Soundbar 500 combineert met 
deze draadloze basmodule. 

Adviesprijs*: € 799,95

 Arctic white   Bose black

Afmetingen: 32,7 x 29,5 x 29,5 cm (h x b x d)

Combineer deze kleine achterspeakers met de Bose  
Soundbar 700 of Bose Soundbar 500, luister of kijk  
en het voelt alsof je er middenin zit. 

Adviesprijs*: € 349,95

 Arctic white   Bose black

Afmetingen: 9,4 x 8,1 x 8,4 cm (h x b x d)

Met de Bose Soundbar Universal Remote kun je al je entertainment 
beheren. En met de zes presets luister je met één druk op de knop 
naar je favoriete muziek.

Adviesprijs*: € 49,95

 Zwart 

Afmetingen: 1,3 x 23,5 x 4,4 cm (h x b x d)

BOSE BASS MODULE 700 

BOSE SURROUND SPEAKERS

SOUNDBAR UNIVERSAL REMOTE

Doe er een schepje bovenop. 
Het is ongelofelijk wat de Bose Soundbar 700  
alleen al kan. Voeg de Bose Bass Module 700  
en draadloze Bose Surround Speakers toe voor  
nog meer impact en beleving.
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De Bose Soundbar 700 biedt een ongekende combinatie van geavanceerd 
design en uitzonderlijk geluid. En nu Alexa is geïntegreerd, hoef je maar te 
vragen om je muziek af te spelen.

Adviesprijs*: € XXX

 Arctic white   Bose black

Afmetingen: 5,7 x 98,0 x 10,8 cm (h x b x d)

BOSE SOUNDBAR 700 

N I E U W

SM
A

R
TS

P
E

A
K

E
R

S 
E

N
 –

SO
U

N
D

B
A

R
S

De Bose Soundbar 700 biedt een ongekende combinatie  
van geavanceerd design en uitzonderlijk geluid die muziek,  
films en tv een echte wowfactor geeft.

Adviesprijs*: € 899,95 

 Arctic white   Bose black

Afmetingen: 5,7 x 98,0 x 10,8 cm (h x b x d)

BOSE SOUNDBAR 700 
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Laat tv net zo goed klinken als het eruitziet. Met deze eendelige soundbar kun 
je eenvoudig elk woord verstaan. En de soundbar is compatibel met Bluetooth®,  
zodat je deze zelfs kunt gebruiken om muziek af te spelen via een telefoon of tablet. 

Adviesprijs*: € 279,95 

 Zwart

Afmetingen: 7,0 x 54,8 x 8,6 cm (h x b x d)

BOSE SOLO 5  
TV SOUND SYSTEM
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QUIETCOMFORT 20  
ACOUSTIC NOISE CANCELLING HEADPHONES

Sluit de wereld buiten en ga helemaal op in je muziek,  
of laat met de Aware-modus de wereld juist binnen. 

Adviesprijs* voor Apple-versie: € 249,95 
 Zwart

Adviesprijs* voor Android-/Samsung- 
versie: € 249,95  

 Zwart

N
O

IS
E

 C
A

N
C

E
LL

IN
G

 

H
O

O
FD

TE
LE

FO
O

N
S

22 2322 23



N
O

IS
E

 C
A

N
C

E
LL

IN
G

 
H

O
O

FD
TE

LE
FO

O
N

S

QUIETCOMFORT  35  
WIRELESS HEADPHONES II

Draadloze hoofdtelefoon met eersteklas noise 
cancelling, nu geoptimaliseerd voor Amazon  
Alexa en de Google Assistent. Entertainment,  
informatie en een bijgewerkte agenda – zonder  
op je telefoon te moeten kijken. Een volle accu  
biedt tot 20 uur draadloos luisterplezier.

Adviesprijs*: € XXX

 Zilver   Zwart

Een luisterervaring als nooit tevoren, 
met baanbrekende technologie 
waarmee je zelf het niveau
van noise cancelling bepaalt.

Adviesprijs*: € 299,95

 Zwart

QUIETCONTROL  30  
WIRELESS HEADPHONES

QUIETCOMFORT 35  
WIRELESS HEADPHONES II

QuietComfort 35 wireless headphones II 
bieden noise cancelling van wereldklasse.  
En nu zijn ze nog beter dankzij een actieknop 
waarmee je tussen drie niveaus van noise 
cancelling kunt schakelen. De multifunctionele 
knop geeft toegang tot de virtual assistant 
van je telefoon, bijvoorbeeld Siri. En met een 
volle accu heb je tot maar liefst 20 uur 
draadloos luisterplezier.

Adviesprijs*: € 379,95 

 Zilver   Zwart
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SOUNDLINK AROUND-EAR  
WIRELESS HEADPHONES II

Vol, meeslepend geluid op elk volume. Soepel schakelen 
tussen twee Bluetooth®-apparaten. Zachte oorkussens 
voor langdurig comfort.

Adviesprijs*: € 229,95 

 Wit   Zwart
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Prettig voor je oren. Geen lastige kabels.  
Deze hoofdtelefoon levert helder, krachtig geluid  
en biedt de hele dag on-ear comfort en luisterplezier.

Adviesprijs*: € 199,95

 Triple black

BOSE ON-EAR  
WIRELESS HEADPHONES
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Laad de SoundSport Pulse wireless of SoundSport wireless 
headphones onderweg op, waar en wanneer het uitkomt.

Adviesprijs*: € 49,95

 Zwart 

SOUNDSPORT 
OPLAADETUI

Onbelemmerd sporten zonder lastige kabels en met 
oordopjes die stevig en comfortabel blijven zitten. 

Adviesprijs*: € 149,95

 Zwart   Aqua   Citron

SOUNDSPORT  
WIRELESS HEADPHONES

Til je work-out naar een hoger niveau met inspirerend 
geluid en een geïntegreerde hartslagsensor die moeiteloos 
je prestaties bijhoudt.

Adviesprijs*: € 229,95

 Power red

SOUNDSPORT PULSE 
DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS
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Volledig draadloos, comfortabel en stabiel. En ook zweet- 
en weerbestendig. Tot 5 uur speeltijd. Tot wel 10 uur langer 
met het meegeleverde oplaadetui.

Adviesprijs*: € 199,95

 Triple black   Midnight blue/Yellow citron  
 Bright orange/Midnight blue 

SOUNDSPORT FREE  
WIRELESS HEADPHONES
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FAVORIETEN PER BELONINGSCATEGORIE

* De adviesprijs dient alleen als referentie; de resellers/dealers zijn vrij om hun eigen verkoopprijs te bepalen.
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SoundLink Micro Bluetooth® speaker € 119,95 9

SoundLink Color Bluetooth® speaker II € 139,95 10

SoundSport wireless headphones € 149,95 29
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SoundTouch wireless link adapter € 169,95 13

Bose on-ear wireless headphones € 199,95 26

SoundSport Free wireless headphones € 199,95 30

SoundLink Revolve Bluetooth® speaker € 199,95 8

SoundTouch 10 wireless speaker € 199,95 14

SoundSport Pulse wireless headphones € 229,95 28

SoundLink around-ear wireless headphones II € 229,95 27

QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones € 249,95 23
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Bose noise-masking sleepbuds™ € 269,95 6

Bose Solo 5 TV sound system € 279,95 22

SoundLink Revolve+ Bluetooth® speaker € 299,95 8

QuietControl 30 wireless headphones € 299,95 24

SoundWear Companion speaker € 299,95 7

Bose Surround Speakers € 349,95 21

QuietComfort 35 wireless headphones II € 379,95 25

SoundTouch 20 series III wireless speaker € 399,95 14
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Bose Home Speaker 500 € 449,95 18

Bose Bass Module 500 € 449,95 19

Bose Soundbar 500 € 549,95 19

SoundTouch 30 series III wireless speaker € 599,95 14

S1 Pro system € 649,00 11

Wave SoundTouch music system IV € 699,95 15

Bose Bass Module 700 € 799,95 21

Bose Soundbar 700 € 899,95 20

©2018 Bose Corporation. Muziek- en spraakdiensten kunnen per land verschillen. Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist voor SoundTouch en spraakdiensten. Acoustic Noise 
Cancelling, Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Surround Speakers, Lifestyle, QuietComfort, QuietControl, SoundLink, SoundTouch, 
SoundSport, SoundWear, Wave, het kenmerkende tweekleurige gedraaide ontwerp van het hoofdtelefoonsnoer, het kenmerkende ontwerp van het Wave music system en het beeldmerk ‘draadloos 
gebruik’ zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation. Apple, iPad, iPhone, iPod en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk 
‘iPhone’ wordt in Japan gebruikt onder licentie van Aiphone K.K. Het woordmerk Bluetooth en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. waarvoor een 
gebruikslicentie is verleend aan Bose Corporation. Spotify is een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB. Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van 
Amazon, Inc. of diens dochterondernemingen. Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS. Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi is een 
geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Google is een handelsmerk van Google LLC. De Google Assistent is niet beschikbaar in alle landen en talen. De Android-robot is gereproduceerd  
of aangepast naar een ontwerp dat is gemaakt en gedeeld door Google, en is gebruikt conform de voorwaarden omschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution-licentie. Samsung en Samsung 
Galaxy zijn handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of voor de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving. 
‘Designed for Samsung’ betekent dat een accessoire specifiek is ontwikkeld om te worden aangesloten op Samsung-telefoons. TuneIn is een geregistreerd handelsmerk van TuneIn, Inc.30 3130 31



T BEL NAAR +32 (0)12 49 07 13 OF  
E E-MAIL NAAR Incentives_Benelux@bose.com

De manier waarop we met klanten omgaan, kan in drie punten worden 
samengevat: persoonlijke aandacht, unieke privileges, speciale programma’s. 

W 2 jaar ophaal- en retourgarantie op alle producten. 

S Levenslange klantenondersteuning. 

e  Ondersteuning bij campagnecommunicatie met behulp van  
professionele productafbeeldingen, copy en campagnematerialen. 
Verkrijgbaar op aanvraag. 

P Speciale prijzen en aankoopvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Maak relaties duurzaam. Geef ze beter geluid van Bose.  
Neem vandaag nog contact op met Bose voor een offerte  
op maat voor incentives. 

Voor jou willen we uitblinken. We zijn geobsedeerd door perfectie en willen de naam van 
Bose alleen verbinden aan iets wat jou versteld doet staan. Daardoor zijn onze producten 
meer dan alleen luidsprekers of hoofdtelefoons. Ze staan voor kwaliteit, investering en 
trots. En dat maakt ze de perfecte beloning. Wanneer je medewerkers goede prestaties 
leveren of je klanten een lange relatie met je aangaan, geef ze dan Bose-geluid. 

Commitment aan  
onze klanten.


