
artcore

START THE MUSIC OF THE FUTURE!
All of your favourite music at your fingertips with one app.  

You can operate it with your smartphone and tablet. 
Our speakers ensure a superior sound. 

NOVÁ DIMENZE HUDBY!
   Veškerou oblíbenou hudbu máte na dosah ruky s jednou aplikací.

 Můžete ji ovládat pomocí smartphonu a tabletu.
 Naše reproduktory přináší vynikající zvuk.

 Nová dimenze hudby? Stačí stisknout tlačítko 'play' ...



HUDBA, AŤ JSTE KDEKOLIV - OPRAVDU JEDNODUŠE?
Artcore je multi-room systém. Jinými slovy: můžete
vytvořit různé zóny na základě vlastní (rodinné)
situace. Můžete začít s jednou zónou nebo se
rozhodnout pro více ambiciózní přístup. Můžete
vybavit místnosti, ve kterých chcete poslouchat
hudbu jedním nebo více vestavěnými reproduktory.
Vytvoříte tak vhodnou atmosféru v každé místnosti,
protože si můžete vybrat různou skladbu, podcast
nebo styl hudby nezávisle pro každou místnost. Vše je
intuitivní díky aplikaci ARTCORE a elegantní díky
vestavěným inteligentním reproduktorům, které
spolu komunikují bezdrátově, na základě vašich
příkazů. Instalace je  velmi snadná a každý aktivovaný
reproduktor vyhledá aplikaci automaticky.
Může to být ještě jednodušší?

ARTCORE: PLNĚ INTEGROVANÝ MULTI-ROOM
KONCEPT
Artcore se skládá z inteligentních vestavěných
reproduktorů a aplikace. Vestavěné reproduktory
Artcore mají technickou duši.
• Technickou, protože komunikují bezdrátově s vaším
tabletem nebo telefonem. Vše je uloženo v cloudu
a díky bezdrátovému přenosu tak můžete svůj dům
přeměnit v multi- room prostředí.
• A duši, protože sledují vaše osobní preference,
které dokáží vyjádřit prostřednictvím, na vestavěné
reproduktory, bezkonkurenční kvality zvuku.

Oči i uši jsou uspokojené.
Ceněný minimalistický design ArtSound
je toho zárukou.
Může to být ještě autentičtější?

PLUG & PLAY



made 4 artcore

Tento symbol představuje
Artcore, hudební ekosystém

ArtSound.

ARTCORE: REPRODUKTORY NA MÍRU PRO VÁS
Čtyři typy inteligentních vestavěných reproduktorů. To je
záruka, že si každý vybere ty své. Od cenově přijatelné kvality až
po skutečný high-end pro obývací pokoje. Navíc, pro Artcore
nemusíte dělat žádné velké úpravy.
• Každý vestavěný reproduktor může být integrován stejným
způsobem jako klasická verze.
• Do montážního otvoru ve stropě instalujte reproduktor
pomocí křidlových matic (součástí dodávky), připojte jej k
napájení a během pěti minut se vám otevře celý nový svět.
• Artcore lze použít jen s jedním vestavěným reproduktorem.
Tímto způsobem můžete svým tempem rozšiřovat celý systém,
v okamžiku, kdy se změní vaše rodinná situace. Nic v životě není
statické. Včetně inteligentních reproduktorů.
•  Artcore může fungovat třemi způsoby: po kabelu (např. pro
integraci televizoru nebo v novostavbě), bezdrátově, nebo jako
kombinace obou systémů. Všechno je integrované, vše je
možné.
• Reproduktory vyhledají aplikaci automaticky a nabídnou
synchronizaci. Stačí je přiřadit do požadované zóny a aplikace
Artcore se postará o vše ostatní.
Začněte s jednou zónou a můžete využít všechny služby. Nebo
ozvučte celý váš dům bez nekonečného vyhledávání.
Může to být jednodušší?

• Technologii Artcore máte kapse a vždy po ruce. Vaše vlastní
playlisty, oblíbené streamovací služby ...

• Vše ovládáte pomocí aplikace Artcore na vašem inteligent-
ním mobilním zařízení. Z jednoho místa a jednoduše.

• Artcore je aplikace přizpůsobená vašim potřebám. Můžete
omezit hlasitost některých uživatelů nebo jim zakázat přístup
do určitých zón. Velmi užitečné, máte-li děti.

• Aplikace Artcore je skutečný chameleon. Všechno je možné:
svým hostům můžete povolit přístup během grilování, aby
mohli pustit svoji hudbu, aktivovat party režim nebo vás
může systém probouzet ráno v ložnici.

• Všechny běžné streamovací služby jsou integrovány (vTuner,
Tidal, Airplay, Spotify [connect], atd.). Již nikdy žádné
zbytečné procházení obrazovek a mnoha aplikací.

Aplikace Artcore vám umožní prozkoumat svět (hudby). Různé
zdroje hudby podle vlastního výběru pro libovolnou zónu.
Může to být více osobní?

JEDNA APLIKACE S NEKONEČNÝM MNOŽSTVÍM HUDBY
Artcore nejsou pouze reproduktory, ale kompletní systém. Vyvinuli jsme
platformu, která řeší vše. S jediným cílem: aby vše bylo tak jednoduché,
jak jen to je možné.
Artcore aplikace je řídící panel, který vám umožní ovládat vše, snadno a
jednoduše.
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 CORELINK

     COREPOINT     Wi-Fi                        SPÍNAČ
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po kabelu                        bezdrátově

ARTCORE,
ZVOLTE BUDOUCNOST
HUDBA, AŤ JSTE KDEKOLIV - OPRAVDU JEDNODUŠE? ARTCORE
JE SYSTÉM BUDOUCNOSTI. BEZ JAKÉHOKOLIV ÚSILÍ, UKLÁDÁ
VŠECHNY VAŠE OSOBNÍ PREFERENCE V CLOUDU. INTELIGENTNÍ
SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ, KTERÝ OBNOVÍ VŠE, DOKONCE I PO
VÝPADKU PROUDU.

ARTCORE SE DÍVÁ DO BUDOUCNOSTI:
• Všechny potenciální aktualizace streamovacích

služeb jsou shromažďovány a plně integrovány.
Už žádné potíže s různými verzemi softwaru! Vše
se děje automaticky. Na řídicí panel můžete také
přiřadit nové služby pro streamování.

• Wi-Fi sítě jsou dnes zatíženy stále většími objemy
dat. Doporučujeme proto nepřeplňovat vlastní
Wi-Fi síť a využít speciálně vyvinutý COREPOINT.
Zařízení, které vždy zaručí vynikající pokrytí.

• Můžete zachovat stávající systém. S CORELINK, 
přidáte do svého domova rozhraní, které 
umožní stávajícím zařízením využívat tech-
nologii zítřka.

Bližší informace budou brzy k dispozici.

Artcore je logickým krokem pro
Artsound. Vize budoucnosti,
která je však plně založená na
dlouholetých zkušenostech s
reprodukcí hudby a podložená
kvalitou uznávané belgické
značky. Navíc můžete kdykoliv
kontaktovat info@artsound.be,
kde vám bude zdarma po-
skytnuto poradenství.
Můžete mít více jistot?

Přehled všech možností - po kabelu i bezdrátově.
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Tento vestavný reproduktor
je jedním z nejdůležitějších
prvků systému Artcore. Jak
Artcore funguje můžete zjistit
na předchozích stránách.
CORE130 je aktivní vestavný
reproduktor s integrovaným
zesilovačem s výkonem 20 W
(výškový reproduktor) + 30 W
(basový reproduktor).
Má elegantní tvar s tenkým
šasi, patentovaný filtr a také
jedinečný ovladač. Moderní
design je podtržen mřížkou,
která činí reproduktor na
stropě téměř neviditelným.
Výkon CORE130 s jistotou
pokryje každou místnost až do
40 m².
CORE130 je aktivní, a můžete
ho připojit bezdrátově, nebo
po kabelu. V obou přípa-
dech ho ovládáte pomocí
aplikace Artcore. Ta tvoří řídící
centrum pro služby Tidal,
Spotify, vTuner, atd. Tyto
klíčové vlastnosti vám umožní
vytvořit moderní a zároveň
flexibilní multi-room systém.

	Směrový výškový a hliníkový
basový reproduktor.

 Integrace do sítě po kabelu
nebo bezdrátově.

  Hliníková tenká mřížka s 
magnetickým systémem.

	Napájecí adaptér je součástí
     dodávky.

CORE130

  ROZMĚRY             TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozsah < 50 m2

Systém  2-pásmový koaxiální
Basový 5.25” kuželová alu membrána
Výškový 0,75” směrový neodym alu
Vstup 2 Gigabit ethernet (+ přepínač)
Výkon 20 + 30 W
Frekvenční rozsah 80 Hz - 18 kHz
Napájení 19 V - 90 W DC
Montážní otvor (Ø) 180 mm
Rozměr (Ø x hloubka) 200 x 80 mm
Hmotnost / kus 1,10 kg
Materiál      ABS / Hliníková mřížka
Barva      Bílá
Rysy      Voděodolný proti postříkání
                       Přetíratelná mřížka            
Příslušenství Montážní sada (KITRO4)
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Tento vestavný reproduktor
je jedním z nejdůležitějších
prvků systému Artcore. Jak
Artcore funguje můžete zjistit
na předchozích stranách.
CORE140 je aktivní vestavný
reproduktor s integrovaným
zesilovačem s výkonem 20 W
(výškový reproduktor) + 30 W
(basový reproduktor).
Má elegantní tvar s tenkým
šasi, patentovaný filtr a také
jedinečný ovladač. Moderní
design je podtržen mřížkou,
která činí reproduktor na
stropě téměř neviditelným.
Výkon CORE140 s jistotou
pokryje každou místnost až do
40 m².
CORE140 je aktivní, a můžete
ho připojit bezdrátově, nebo
po kabelu. V obou přípa-
dech ho ovládáte pomocí
aplikace Artcore. Ta tvoří řídící
centrum pro služby Tidal,
Spotify, vTuner, atd. Tyto
klíčové vlastnosti vám umožní
vytvořit moderní a zároveň
flexibilní multi-room systém.

Rozsah       < 50 m2

Systém  2-pásmový koaxiální
Basový 5.25” kuželová alu membrána
Výškový 0,75” směrový neodym alu
Vstup 2 Gigabit ethernet (+ přepínač)
Výkon 20 + 30 W
Frekvenční rozsah 80 Hz - 18 kHz
Napájení                     19 V - 90 W DC
Montážní otvor   148 x 148 mm  
Rozměr (Š x D x H)  170 x 170 x 80 mm
Hmotnost / kus  1,10 kg
Materiál      ABS / Hliníková mřížka
Barva      Bílá
Rysy      Voděodolný proti postříkání
                       Přetíratelná mřížka             
Příslušenství Montážní sada (KITRO4)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE                                          ROZMĚRY

	Směrový výškový a hliníkový
basový reproduktor.

 Integrace do sítě po kabelu
nebo bezdrátově.

  Hliníková tenká mřížka s 
magnetickým systémem.

	Napájecí adaptér je součástí
     dodávky.
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CORE150
Tento vestavný reproduktor
je jedním z nejdůležitějších
prvků systému Artcore. Jak
Artcore funguje můžete zjistit
na předchozích stranách.
CORE150 je aktivní vestavný
reproduktor, který vychází z
uznávané řady INTIIMI. S
mřížkou o tloušťce 1 mm a
rámečkem jen 5 mm splňuje
současné požadavky na rychlou
montáž a elegantní design.
Titanový měnič s neodymovým
magnetem, nový patentovaný
systém odpružení spolu s
pokročilým separačním filtrem
dokáže vytvořit velkolepý
zvukový zážitek.
CORE150 je řízený dvěma
zesilovači s výkonem 20 W
(výškový reproduktor) + 70 W
(basový reproduktor).
CORE150 je aktivní, a můžete
ho připojit bezdrátově, nebo
po kabelu. V obou případech
ho ovládáte pomocí aplikace
Artcore. Ta tvoří řídící centrum
pro služby Tidal, Spotify,
vTuner, atd. Tyto klíčové
vlastnosti vám umožní vytvořit
moderní a zároveň flexibilní
multi-room systém.

ROZMĚRY              TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozsah < 50 m2

Systém 2-pásmový koaxiální
Basový       6" neodym
Výškový 1” směrový, neodym, titan
Vstup 2 Gigabit ethernet (+ přepínač)
Výkon 20 + 70 W
Frekvenční rozsah 55 Hz - 19,5 kHz
Napájení 24 V - 120 W DC
Montážní otvor (Ø) 210 mm
Rozměr (Ø x hloubka) 235 x 100 mm
Hmotnost / kus 1,90 kg
Materiál     ABS / Hliníková mřížka
Barva     Bílá
Rysy      Přetíratelná mřížka
Příslušenství Montážní sada (KITRO3)
Sada pro zapuštěnou montáž (FLKITRO2060)

 Směrový titanový výškový 
reproduktor.

 Integrace do sítě po kabelu
nebo bezdrátově.

  Hliníková tenká mřížka s
magnetickým systémem.

     Přední deska a koš vyrobené
z jednoho kusu.

	Napájecí adaptér je součástí
     dodávky.



  

made 4 artcore

 @Art_Sound  -   Artsound.audio
info@artsound.be  -  www.artsound.be 

CORE160

180

270

205

85

295 270

Tento vestavný reproduktor
je jedním z nejdůležitějších prv-
ků systému Artcore. Jak
Artcore funguje můžete zjistit
na předchozích stránách.
CORE160 je aktivní vestavný
reproduktor, který vychází z
uznávané řady INTIIMI. S
mřížkou o tloušťce 1 mm a
rámečkem jen 5 mm splňuje
současné požadavky na rychlou
montáž a elegantní design.
Titanový měnič s neodymovým
magnetem, nový patentovaný
systém odpružení spolu s
pokročilým separačním filtrem
dokáže vytvořit velkolepý
zvukový zážitek.
CORE160 je řízený dvěma zesi-
lovači s výkonem 20 W
(výškový reproduktor) + 70 W
(basový reproduktor).
CORE160 je aktivní, a můžete
ho připojit bezdrátově, nebo
po kabelu. V obou přípa-
dech ho ovládáte pomocí
aplikace Artcore. Ta tvoří řídící
centrum pro služby Tidal,
Spotify, vTuner atd. Tyto
klíčové vlastnosti vám umožní
vytvořit moderní a zároveň
flexibilní multi-room systém.

CORE160

Rozsah < 50 m2

Systém 2-pásmový koaxiální
Basový      6" neodym
Výškový 1” směrový, neodym, titan
Vstup 2 Gigabit ethernet (+ přepínač)
Výkon 20 + 70 W
Frekvenční rozsah 55 Hz - 19,5 kHz  
Napájení     24 V - 120 W DC
Montážní otvor 270 x 180 mm
Rozměr (Š x D x H) 295 x 205 x 85 mm
Hmotnost / kus        1,90 kg
Materiál                    ABS / Hliníková mřížka
Barva                         Bílá
Rysy                           Přetíratelná mřížka     
Příslušenství             Montážní sada (KITRE3)
Sada pro zapuštěnou montáž (FLKIRE2060)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE                                             ROZMĚRY

 Směrový titanový výškový 
reproduktor.

 Integrace do sítě po kabelu
nebo bezdrátově.

  Hliníková tenká mřížka s
magnetickým systémem.

     Přední deska a koš vyrobené
z jednoho kusu.

	Napájecí adaptér je součástí
     dodávky.




