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Het NIEUWE 
BOSE® L1® Compact 
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DRAAGBAAR 
SNEL AAN TE SLUITEN 
EENVOUDIG IN GEBRUIK 
HOOGWAARDIG GELUID 
FLEXIBEL

Ons meest compacte en flexibele draagbare  

versterkingssysteem. Voor alle situaties waar  

versterking van uw stem of muziek van belang is,  

bijvoorbeeld bij presentaties, speeches,  

toneelstukken, lezingen, feestjes...

MAAK KENNIS MET...



NIEUW! BOSE® L1® 
Compact systeem
De BOSE® L1® Compact is een draagbaar geluidssysteem dat dient

als PA en monitorsysteem voor gelijkmatige dekking, helder 

geluid en duidelijke details voor muzikanten, presentatoren en  

het publiek.

Het compacte en discrete L1®-systeem is eenvoudig aan te sluiten 

en te gebruiken. Toch produceert het systeem beter geluid dan  

u voor mogelijk had gehouden van een draagbaar systeem.

Het L1®-systeem is geschikt voor live of opgenomen muziek en 

spraak. Geluid wordt gelijkmatig over een ruimte verspreid,  

zodat alle luisteraars dezelfde goede geluidskwaliteit ervaren,  

of zij nu dichtbij het systeem staan of niet.

Dankzij het hoogwaardige geluid, elegante ontwerp en  

algehele flexibiliteit van de BOSE® L1® Compact is dit systeem 

ideaal als eenvoudige oplossing voor zalen waarin u een 

draagbaar systeem wilt gebruiken.



HOOGWAARDIG 
GELUID
VUL DE RUIMTE MET HET GELUID  
VAN SLECHTS ÉÉN LUIDSPREKER

De L1® Compact bevat Spatial Dispersion-luidsprekertechnologie, 

waarmee een geluidsdekking van bijna 180 graden wordt 

gerealiseerd zonder ‘dode plekken’. Of het nu gaat om een 

optreden voor publiek of het afspelen van muziek, met dit  

systeem klinkt uw muziek altijd natuurlijk.



DRAAGBAAR
IN ÉÉN KEER MEE TE NEMEN

U hoeft niet steeds heen en weer te lopen;  

met deze lichte eenheid is één keer lopen voldoende.
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SNEL AAN 
TE SLUITEN
BINNEN EEN MINUUT SPEELKLAAR

De componenten passen in elkaar, waardoor het systeem  

makkelijk op te zetten is. 

Binnen een minuut heeft u alles wat u nodig hebt voor  

het kristalheldere Bose-geluid.



iPod is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Volume control 
stereo input en  

instrument ingangen

Ingang voor iPod
of andere stereoapparatuur

Knoppen voor 
volume en klank van 

microfoon

Ingang  
voor instrument

Microfooningang 
Line-uitgangen

EENVOUDIG 
IN GEBRUIK
GOED TE zIEN HOE HET SySTEEM  
MOET wORDEN AANGESLOTEN

Het is bijna niet te geloven hoe gemakkelijk dit geluidssysteem is. 

Geen overvloed aan kabels of extra apparatuur, maar gewoon één 

overzichtelijk systeem.



FLEXIBEL
MAKKELIJK AAN TE PASSEN  
AAN DE VEREISTEN TER PLAATSE

U kunt het systeem op compacte wijze opstellen als de ruimte 

beperkt is, of volledig als er wel genoeg ruimte is. 



Neem contact op met uw geautoriseerde  
Bose Partner als u een privédemonstratie wilt  

van het BOSE® L1® Compact-systeem.


