Inspiratie
klinkt zo
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Geef ze geen
beloning. Geef
ze een ervaring.

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

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 uw klanten en motiveer
uw best presterende werknemers
met ons geperfectioneerde
geluid. Geef ze een fantastische
geluidservaring voor het leven.
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BLUETOOTH®LUIDSPREKERS

SOUNDLINK® MINI
BLUETOOTH® SPEAKER
De luidspreker is klein. Het geluid zeker niet. Ervaar indrukwekkend
geluid met diepe bas uit een luidspreker die in de palm van uw hand past.
Draadloos te verbinden met elk Bluetooth®-apparaat. Inclusief laadstation.

SOUNDLINK®
BLUETOOTH® SPEAKER

Consumentenprijs: € 229,95 |

Uw muziek. Uw vrienden. Uw stijl. Breng alles samen met de
krachtigste mobiele Bluetooth®-luidspreker van Bose. Eenvoudig
en draadloos te verbinden met Bluetooth®-apparaten. De muziek
wordt afgespeeld met diepte en helderheid. Deze slanke luidspreker
past gemakkelijk in een tas en met de oplaadbare lithium-ionaccu
kunt u tot wel 14 uur muziek delen. Een siliconen knoppenpaneel
beschermt tegen vuil en stof en een stalen grill rondom zorgt voor
extra duurzaamheid. Met optionele covers voegt u kleur toe.
Consumentenprijs: € 329,95 |

Pearl

Carbon

Afmetingen: 5,1 x 18 x 5,8 cm (h x b x d)

Zilver

Soft covers
Consumentenprijs: € 24,95
Grijs

Afmeting: 13,2 x 25,6 x 4,8 cm (h x b x d)

Matzwart

Marineblauw

Felgroen

Optioneel reisetui—consumentenprijs: € 44,95 |

SOUNDLINK® COLOUR
BLUETOOTH® SPEAKER

Dieprood

Optioneel
reisetui voor
SoundLink® Mini

Zwart

Geniet van de muziek van je
Bluetooth®-apparaten met geluid
dat je in beweging houdt.
Consumentenprijs: € 139,95
Zwart

Wit

Mint

Rood

Blauw

Dimensions: 13.4 x 12.8 x 5.3 cm (h x b x d)
Covers
Consumentenprijs: € 34,95
Grijs
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Matzwart

Marineblauw

Olijfgroen

Dieprood
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Draadloze muziek.
In elke ruimte.
In alle ruimten.
Er is een hele wereld aan muziek en met SoundTouch® is het heel eenvoudig die
overal in huis te horen—draadloos. U kunt uit een hele serie geluidssystemen voor
elke ruimte en elke luisteraar het beste systeem kiezen. Ontdek miljoenen nummers,
afspeellijsten en meer. Draadloos. Allemaal met legendarisch Bose®-geluid. Muziek
luisteren zal nooit meer hetzelfde zijn.

Eén systeem
voor een wereld aan muziek.

Gratis SoundTouch®-app.
Eenvoudig te installeren. Eenvoudig te gebruiken.

SoundTouch® speakers geven draadloos toegang
tot populaire muziekdiensten als Spotify en
Deezer, internetradiozenders en uw opgeslagen
muziekbibliotheek. Alles in één luidspreker.

Moeiteloos draadloos.
Met SoundTouch® steken we veel moeite in het zo
moeiteloos mogelijk maken. U kunt luisteren op
uw manier, zonder u zorgen te maken over welke
technologie het beste is. Speel muziek direct af
vanaf een telefoon of tablet met Bluetooth.®
Of maak verbinding met een wifi-netwerk om
thuis muziek te luisteren zonder een telefoon.

Download onze intuïtieve app en maak
van uw smartphone, tablet of computer
een handige afstandsbediening.
Hiermee kunt u al uw muziekdiensten,
nummers en afspeellijsten opslaan en
doorzoeken. Direct.

NIEUW SOUNDTOUCH®
WIRELESS LINK ADAPTER
De SoundTouch® wireless link adapter voegt een
wereld aan draadloze muziek toe aan uw huidige
stereo- of home-cinemasysteem. Stream muziek
via uw wifi-thuisnetwerk of Bluetooth®-apparaten.
Consumentenprijs: € 169,95 |

Zwart

Afmetingen: 2,5 x 8,8 x 8,8 cm (h x b x d)
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DRAADLOZE
MUZIEKSYSTEMEN

SOUNDTOUCH® 10
WIRELESS MUSIC SPEAKER
De kleinste SoundTouch® speaker
levert vol, rijk geluid.
Consumentenprijs: € 229,95
Wit

Zwart

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

SOUNDTOUCH® 20
WIRELESS MUSIC SPEAKER
Kamervullend geluid. Compact formaat.
Consumentenprijs: € 399,95
Wit

Zwart

Afmeting: 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (h x b x d)

SOUNDTOUCH® 30
WIRELESS MUSIC SPEAKER
De beste eendelige draadloze
luidspreker van Bose.
Consumentenprijs: € 599,95
Wit

Zwart

Afmeting: 24,6 x 43,5 x 18,1 cm (h x b x d)
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WAVE® SOUNDTOUCH®
MUSIC SYSTEM
Laat muziek uit elke bron fantastisch klinken. Internetradio, streamdiensten, uw digitale
muziekbibliotheek, de afspeellijsten op de telefoon van een vriend—dit elegante
muzieksysteem speelt met één aanraking bijna alles af via een wifi-thuisnetwerk
of Bluetooth®-apparaat. Het systeem heeft ook een cd-speler en DAB+/FM/AM-tuner.
Consumentenprijs: € 799,95
Platinazilver

Espressozwart

Sneeuwwit

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

WAVE®
MUSIC SYSTEMS

WAVE®
MUSIC SYSTEM

Vul de kamer met muziek, niet met kabels. Sluit het systeem met één
kabel aan en luister naar uw cd’s/mp3-cd’s en DAB+/AM/FM-radio.
Consumentenprijs: € 699,95
Platinazilver

Espressozwart

Sneeuwwit

Afmetingen: 10,7 x 36,8 x 22,1 cm (h x b x d)

Dubbele tapse waveguides
van Bose.

BOSE® SOLO 5
TV SOUND SYSTEM

Onze geavanceerde techniek leidt tot
een simpel effect: extreem accurate
geluidsweergave. Vocale nuances zijn
glashelder. Instrumentale delen klinken
als liveoptredens. Beleef authentieke tonen
over een breed geluidsspectrum, van diep
laag tot de hoogste hoge tonen.

Groots geluid, klein systeem.
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Het Wave® SoundTouch® system is ontwikkeld
om enorme hoeveelheden geluid te produceren,
veel meer dan u zou verwachten van zo'n
klein systeem. En het is ontworpen om niet
op te vallen. Maar wel opvallende prestaties
te leveren.

Laat uw tv net zo goed klinken als het eruitziet. Met deze eendelige soundbar kunt
u eenvoudig elk woord verstaan. En de soundbar is compatibel met Bluetooth®
zodat u deze zelfs kunt gebruiken om muziek af te spelen via een telefoon of tablet.
Consumentenprijs: € 279,95
Zwart | Afmetingen: 7 x 54,8 x 8,6 cm (h x b x d)
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NOISE CANCELLING
HOOFDTELEFOONS

QUIETCOMFORT® 25
ACOUSTIC NOISE CANCELLING™
HEADPHONES
Stap nooit in een vliegtuig zonder de volgende twee dingen:
een goede afspeellijst en QC25 headphones zodat de uren
voorbijvliegen. Noise cancelling-technologie van Bose
detecteert en onderdrukt het geluid om u heen. Het draait
nu alleen om u en uw muziek. Of om perfecte rust en stilte.
Consumentenprijs voor iPod- en iPhone-versie: € 329,95
Zwart
Consumentenprijs voor Android-/Samsung-versie: € 329,95
Zwart

NIEUW
QUIETCOMFORT® 35
WIRELESS HEADPHONES

QUIETCOMFORT® 20
ACOUSTIC NOISE CANCELLING™
HEADPHONES

QuietComfort® 35 wireless headphones
bieden ruisonderdrukking van wereldklasse
waardoor stilte stiller is en muziek beter
klinkt. U hebt geen gedoe meer met kabels
en maakt gemakkelijk verbinding met uw
apparaten via Bluetooth® en NFC. En met
een volle accu hebt u tot maar liefst
20 uur draadloos luisterplezier.

Sluit de wereld buiten en ga helemaal op in uw muziek,
of laat met de Aware-modus de wereld juist binnen.
Aan u de keuze met de eerste in-ear hoofdtelefoon
met ruisonderdrukking van Bose.

Consumentenprijs: € 379,95
Zwart
Zilver
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Consumentenprijs voor iPod- en iPhone-versie: € 279,95
Zwart
Consumentenprijs voor Android-/Samsung-versie: € 279,95
Zwart
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Vrijheid. Gemak. De grote voordelen van een draadloze hoofdtelefoon.
Maar Bose laat het hier niet bij. Vol, meeslepend geluid op elk volume.
Schakel tussen twee Bluetooth®-apparaten. Zachte oorkussens
voor langdurig comfort.
Consumentenprijs: € 279,95 |

NIEUW
QUIETCONTROL™ 30
WIRELESS HEADPHONES
QuietControl™ 30 wireless headphones
bieden een luisterervaring als
nooit tevoren, met baanbrekende
technologie waarmee u zelf het
ruisonderdrukkingsniveau bepaalt.
Consumentenprijs: € 299,95 |
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Zwart

Wit

DRAADLOZE
HOOFDTELEFOONS

QUIETCONTROL™
WIRELESS HEADPHONES

SOUNDLINK® AROUND-EAR
WIRELESS HEADPHONES

SOUNDLINK® ON-EAR
BLUETOOTH® HEADPHONES
Helder, rijk geluid, een vederlichte pasvorm en naadloos
schakelen tussen twee Bluetooth®-apparaten.
Consumentenprijs: € 249,95 |

Zwart

Wit

Zwart
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DRAADLOZE IN-EAR
SPORTHOOFDTELEFOONS

NIEUW
SOUNDSPORT® PULSE
WIRELESS HEADPHONES

NIEUW
SOUNDSPORT®
WIRELESS HEADPHONES

Til uw work-out naar een hoger niveau met inspirerend
geluid en een geïntegreerde hartslagsensor waarmee
u moeiteloos uw prestaties bijhoudt.

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

Consumentenprijs: € 229,95 |
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Consumentenprijs: € 179,95 |

Zwart

Aqua

Citroen

Power red
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Consumentenprijs voor iPod- en iPhone-versie: € 99,95
Houtskoolzwart
Felgroen
Vuurrood

ONDER
€ 150

Nog één kilometer. Nog één oefening. Nog één dag. Bereik
meer met diep, helder geluid voor de muziek waar u van houdt,
en een duurzaam design.

FAVORIETEN PER BELONINGSCATEGORIE

ONDER
€ 250

Consumentenprijs voor Android-/Samsung-versie: € 99,95
Houtskoolzwart

ONDER
€ 400

IN-EAR
HOOFDTELEFOONS

SOUNDSPORT®
IN-EAR HEADPHONES

Meeslepend geluid van de kleinste Bose®-hoofdtelefoon
ooit. Laat niets tussen u en uw muziek komen.
Consumentenprijs voor iPod- en iPhone-versie: € 129,95
Houtskoolzwart
Consumentenprijs voor Android-/Samsung-versie: € 129,95
Houtskoolzwart

18

BOVEN
€ 400

SOUNDTRUE® ULTRA
IN-EAR HEADPHONES

Consumenten
prijs

Pagina

SoundSport® in-ear headphones

€ 99,95

18

SoundTrue® Ultra in-ear headphones

€ 129,95

18

SoundLink® Color Bluetooth® speaker

€ 139,95

5

SoundTouch® wireless link adapter

€ 169,95

7

SoundSport® wireless headphones

€ 179,95

17

SoundLink® Mini Bluetooth® speaker

€ 229,95

5

SoundTouch® 10 wireless music speaker

€ 229,95

8

SoundSport® Pulse wireless headphones

€ 229,95

16

SoundLink® on-ear Bluetooth® headphones

€ 249,95

15

Solo 5 TV sound system

€ 279,95

11

SoundLink® around-ear wireless headphones

€ 279,95

15

QuietComfort® 20 Acoustic Noise Cancelling™ headphones

€ 279,95

13

QuietControl™ 30 wireless headphones

€ 299,95

14

SoundLink® Bluetooth® speaker

€ 329,95

4

QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling™ headphones

€ 329,95

13

QuietComfort® 35 wireless headphones

€ 379,95

12

SoundTouch® 20 wireless music speaker

€ 399,95

8

SoundTouch® 30 wireless music speaker

€ 599,95

8

Wave® music system

€ 699,95

10

Wave® SoundTouch® music system

€ 799,95

9

*Consumentenprijs inclusief btw. Speciale prijzen en aankoopvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

© 2016. Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch en MacBook zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
“Made for iPod/iPhone/iPad” betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontwikkeld om te worden aangesloten op een iPod/iPhone/iPad en door de ontwikkelaar is
gecertificeerd om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van het apparaat en de naleving van de veiligheidsnormen
en wettelijke normen. Samsung is een handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd. Android is een handelsmerk van Google Inc. Het woordmerk Bluetooth en de bijbehorende
logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. waarvoor een gebruikslicentie is verleend aan Bose Corporation. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van
de Wi-Fi Alliance. SoundTouch en het beeldmerk 'draadloos gebruik' zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden.
Muziekdiensten kunnen per land verschillen. Een wifi-thuisnetwerk en toegang tot internet zijn vereist. Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS. Spotify is
een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB. Het geregistreerde handelsmerk DAB Digital Radio wordt gebruikt met toestemming van Digital One Ltd. Geregistreerd kantoor:
Bose B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend.

19

Commitment aan
onze klanten.
Voor u willen we uitblinken. We zijn geobsedeerd door perfectie en willen de
naam van Bose alleen verbinden aan iets wat u 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 uw medewerkers goede prestaties leveren of uw klanten een lange
relatie met u aangaan, geef hen dan Bose®-geluid.

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

W
S
C

2 jaar ophaal- en retourgarantie op alle producten.

e

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

P

Speciale prijzen en aankoopvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Levenslange klantenondersteuning.
De mogelijkheid om producten in bulk naar een centrale
locatie of rechtstreeks naar de eindgebruiker te sturen met
verzendbevestiging per e-mail.

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

T BEL NAAR +32 (0)12 49 07 13 OF
E STUUR EEN E-MAIL NAAR
INCENTIVES_BENELUX@BOSE.COM

