
1. PRACHTIG, INNOVATIEF ONTWERP
De afgeronde design behuizing, gemaakt van 4mm dik 
aluminium is een verademing in vergelijk met de 
standaard industriële subwoofers die tot op heden 
leverbaar waren. Deze subwoofer hoeft niet in de hoek 
weggestopt te worden. Het design spreekt voor zich!

2. GEEN EXTRA APPARATUUR NODIG
De NOBA8A is een actieve subwoofer met zijn eigen 
interne versterker en DSP processor. Hierdoor is het 
niet nodig om extra versterkers en bijbehorende 
kabels te installeren.

4. VERBIND TOT 8 SATELLIETSPEAKERS
De NOBA8A heeft twee extra 150 Watt versterker 
uitgangen voor het aansluiten van AUDAC satelliet 
luidsprekers.

3. HOOG VERMOGEN, KLEINE BEHUIZING
De NOBA8A is met zijn hoogte van slechts 150mm de 
kleinste subwoofer in zijn klasse en gecombineerd 
met 2″ CELO, MERO of ATEO luidsprekers de meest 
complete en compacte geluidsinstallatie leverbaar op 
dit moment.

5. NAGENOEG OVERAL TE PLAATSEN
De NOBA8A wordt geleverd inclusief rubberen voetjes 
waarmee hij op een vlakke ondergrond of onder een 
meubel kan worden geplaatst. Een extra beugel is 
leverbaar om hem aan het plafond te bevestigen.

6. AKOESTISCH GEOPTIMALISEERD
De AUDAC WaveDynamics DSP presets kunnen 
worden ingeladen in de NOBA8A via een USB stick. 
Deze presets zijn met zorg samengesteld en 
optimaliseren de prestaties van de NOBA8A en 
aangesloten satelliet luidsprekers.

7. OP AFSTAND TE BEDIENEN
De AUDAC RMT40 is optiomeel beschikbaar voor 
draadloze volumebediening. Door een AUDAC 
AMP523 toe te voegen is het systeem ook via het (wi-
fi) netwerk te bedienen.

8. EENVOUDIG TE PLAATSEN
Er zijn diverse set solutions leverbaar waarbij de 
NOBA8A geconfigureerd is met diverse luidsprekers. 
Kies het pakket dat het beste bij de toepassing past, 
het formaat van de ruimte en de manier waarop de 
satellietspeakers moeten worden geplaatst.

9. ENERGIE EFFICIENT
De NOBA8A heeft een energie efficiënte voeding, de 
nieuwste Class-D versterker technologie en 
automatische stand-by functionaliteit.
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Importeur voor Nederland:

10. BETROUWBAAR, ONDERSTEUND 
MET 2 JAAR GARANTIE
Alle AUDAC luidsprekers en electronica worden 
geleverd met 2 jaar garantie waardoor de gebruiker 
verzekerd is van zorgeloos gebruik.

Top 10
Redenen om te kiezen voor 
de AUDAC NOBA8A subwoofer.


