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De ART5.4 laat je toe om 5 verschillende 
bronnen door te zenden naar 4 verschillen-
de zones. Alle zones zijn daarbij versterkt 
met klasse D versterker. Dit audioverdeel-
systeem, met mogelijkheid tot draadloze 
bidirectionele communicatie, stelt u in staat 
om elke bron te beluisteren én aan te stu-
ren. Op de intelligente afstandsbediening 
lees je af wat in zijn/haar zone speelt. 
Of het nu over een mp3 file, RDS 
 informatie, dan wel cd track gaat.
 
De ART5.4 heeft twee FM-tuners inge-
bouwd, mogelijkheid tot internetradio, USB 
en SD-card reader dankzij de ingebouwde 
digitale audiospeler. Een  bijzonder 
vooruitstrevend systeem, gebruiksvriendelijk 
en complementair met diverse domotica 
systemen. 
 
Het unieke design vertelt wat binnenin 
schuilgaat: een uniek concept met een 
unieke technologie.

model ART5.4

zones 4 zone versterker

Class D met foutdetectie

2 x 25 W RMS per zone

masterzone voor koppeling externe (surround) versterker

bronnen 2 x ingebouwde FM tuner met RDS info

1 x digitale audiospeler (vanaf USB, SD, Shared media of internetradio)

2 x externe audiobronnen met IR controle mogelijkheid

bediening
ingebouwde bidirectionele RF tranceiver (2,4 GHZ Zigbee) 
bestemd voor draadloze bediening. (max. 16)

bus systeem bestemd voor bedrade bediening (KNX kabel) 

ethernet poort (zowel setup als aansturing)

2 x seriële RS232 poort (integratie met domoticatoepassingen...)

diverse features 5 x configureerbare IR poorten

4 x trigger inputs

1 x trigger output

futureproof via software updates (USB)

2 “party”-modi (groeperen van zones)

eventplanner (via configuratie menu)

voeding 110 V - 230 V

gewicht 6 kg

afmetingen 436 x 415 x 115
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De ART88 laat je toe om 8 verschillende 
bronnen door te zenden naar 8 verschillen-
de zones. Alle zones zijn daarbij versterkt 
met klasse D versterker. Dit audioverdeel-
systeem, met mogelijkheid tot draadloze 
bidirectionele communicatie, stelt u in staat 
om elke bron te beluisteren én aan te stu-
ren. Op de intelligente afstandsbediening 
lees je af wat in zijn/haar zone speelt. Of 
het nu over een mp3 file, RDS informatie, 
dan wel cd track gaat.
 
De ART8.8 heeft twee FM-tuners inge-
bouwd, mogelijkheid tot internetradio, USB, 
SD-card reader, en tot 3 audio-streamings 
terzelfdertijd. Een  bijzonder vooruitstrevend 
systeem, gebruiksvriendelijk en complemen-
tair met diverse domotica systemen. 
Via de optionele art8.4S kunnen meer dan 
8 zones van muziek voorzien worden.
 
Het unieke design vertelt wat binnenin 
schuilgaat: een uniek concept met een 
unieke technologie.

model ART8.8

zones 8 zone versterker

Class D met foutdetectie

2 x 25 W RMS per zone

8 zone outputs via RCA

masterzone voor koppeling externe (surround) versterker

uitbreiding zones (4) mits koppeling art 8.4S

bronnen 2 x ingebouwde FM tuner met RDS info

3 x digitale audiospelers (vanaf USB, SD, Shared media of internetradio)

3 x externe audiobronnen met IR controle mogelijkheid

bediening
ingebouwde bidirectionele RF tranceiver (2,4 GHZ Zigbee) 
bestemd voor draadloze bediening. (max. 16)

bus systeem bestemd voor bedrade bediening (KNX kabel) 

ethernet poort (zowel setup als aansturing)

2 x seriële RS232 poort (integratie met domoticatoepassingen...)

diverse features 5 x configureerbare IR poorten

4 x trigger inputs

1 x trigger output

futureproof via software updates (USB)

2 “party”-modi (groeperen van zones)

eventplanner (via configuratie menu) 

voeding 110 V - 230 V

gewicht 6,2 kg

afmetingen 436 x 415 x 115
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