
Een muzikale wereld zonder kabels!
Draagbare audioapparaten hebben de manier veranderd waarop we naar muziek 
luisteren. Telefoons en tablets zijn nu onze primaire muziekbron. Maar voor 
audiofielen die op zoek zijn naar verbluffende geluidskwaliteit zonder het ongemak 
van draden zijn er slechts kleine carry-on tot middelgrote draagbare luidsprekers 
beschikbaar. Daarom hebben we de P9 ontwikkeld, een high-end draadloze 
luidspreker met verbluffende prestaties.

De P9 staat voor een hedendaagse tijdloze look dankzij het gebruik van duurzame 
en luxueuze materialen. Zowel discreet als zeer decoratief, past perfect bij alle 
stijlen interieur en exterieur. Stijlvolle grill gemaakt van een duurzaam multi-filament 
polyester garen met een zachte uitstraling voor een natuurlijk materiaal effect. 
Elegant uit één stuk gepoedercoat en gegoten aluminium handvat met bijpassende 
geëxtrudeerde sierlijsten. Weerbestendig ontwerp.

Bezoek onze website  
voor meer informatie

www.escapespeakers.com
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INDOOR BBQ HOTEL TERRAS RESTAURANT WELNESS ZWEMBAD PARTY

Audiofiele Digitale Vermogen Versterker  
TOTALE CAPACITEIT VAN 100 WATT RMS 
Frequentie-response van 20Hz-20KHz.

AMPLIFIER
Digitale interface – interactie via een 
OP MAAT GEMAAKTE ESCAPE P9 APP  
voor zowel iOS® als AndroidTM.

Intern laadsysteem 
(240 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz) voor eenvoudig OPLA-
DEN VAN DE BATTERIJ via een netsnoer 

Krachtige oplaadbare batterij van een nieuwe  
generatie opgebouwd uit lithium-ijzer fosfaat 
(LiFePo4) voor 8 UUR DRAADLOOS  
LUISTERPLEZIER op een normaal geluidsvolume. 

Twin mode capaciteit voor het combineren van TWEE 
ESCAPETM P9 in een stereo configuratie via Bluetooth®.

TWEE KRACHTIGE 24-BIT DSP-PROCESSORS 
controleren de digitale toonregeling en geïntegreerde 
digitale ruimtecorrectie. Het geavanceerd bass 
management biedt muziekliefhebbers de ultieme 
audio-sensatie.

BLUETOOTH® 4.2 – ondersteuning van  
geavanceerde audio-coding (AAC), Qualcomm® 
aptXTM audio, SBC-audiocodecs en A2DP 1.3.1

USB FLASH DRIVE AUDIO INPUT
Eindeloze audioweergave via USB Flash Drive - Plug and 
Play - Volledige bediening via het klavier.  

UNIVERSELE 3.5MM EXTERNE INGANG  
voor draagbare audiobronnen.

INDRUKWEKKENDE BASS WEERGAVE 
dat zowel diep als krachtig is.
Subwoofer diameter 8 inch (20cm).
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P9 ACCESSOIRES

P9 Flash drive 16GB

P9 travel case  

Selecteer uw  
favoriete muziek  
met de Escape P9 app  
ontwikkeld voor  
Apple iOS®& AndroidTM

One speaker, INFINITE POSSIBILITIES

Bezoek onze website  
voor meer informatie

www.escapespeakers.com


