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Het werkt beter met...

MUZIEK
Sinds de start in 2004 is Perfectpro gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van werkradio’s voor de
professional. Vanuit dit unieke specialisme bieden wij u, als vakman, de keuze uit het meest complete assortiment
muziekgereedschap.
Perfectpro werkradio’s zijn ontworpen, ontwikkeld en getest in Europa om zo optimaal aan te sluiten bij de hoge
eisen van de Europese gebruiker. Dat ziet u niet alleen aan het professionele design maar vindt u ook terug in de
hoge geluidskwaliteit en het unieke bedieningsgemak.
Om aan uw wensen op het gebied van nieuwste audiotechnieken te voldoen, blijft Perfectpro innoveren.
Uitgangspunt daarbij blijft onveranderd uw en onze liefde voor muziek en radio.
BOUWRADIO, WERKRADIO, WERFRADIO
Dit zijn de drie meest gebruikte benamingen voor de radio’s die dagelijks gebruikt worden door mensen die
hard aan het werk zijn met hun handen en hun hoofd.
Bouwradio (Nederland) of Werfradio (Vlaanderen) zijn wellicht de meest bekende benamingen maar aangezien
Perfectpro, als geen ander merk, een zeer brede gebruikersgroep van vakmensen in vele sectoren heeft, dekt de
meer algemene term Werkradio het best de lading. Onze radio’s vindt u namelijk, behalve natuurlijk in de bouw,
ook spelend terug in de industrie, de agrarische sector, de metaalsector, in magazijnen, werkplaatsen, garages,
bij grondwerkers, hoveniers, schilders etc. etc. Wij zijn er trots op om voor al deze professionals te mogen werken
en ze, via de werkradio’s, van de dagelijkse dosis arbeidsvitaminen te voorzien.

WERELD INNOVATIE – WERELD PRIMEUR
“GEWOON DE TELEFOON OPNEMEN MET VUILE HANDEN OF MET WERKHANDSCHOENEN AAN”
U bent druk bezig. Werkhandschoenen aan, cement aan uw handen.
Uw mobiele telefoon, die in uw binnenzak zit gaat over.
Uw nieuwe klant belt – Uw klant waar u morgen naartoe moet belt –
Het belangrijke telefoontje waar u op wachtte – Die belangrijke privé
afspraak….het kan van alles zijn.
U kunt niet snel even opnemen. Uw dure smartphone kan niet tegen vuil
of vocht. Eerst uw handen schoon maken, handschoenen uitdoen, werkkleding los maken, het gaat niet snel genoeg. Weg is dat belangrijke telefoontje.
“MET DE HANDSFREE EN DE DIGITUBE VAN PERFECTPRO IS DIT GEEN PROBLEEM MEER”
Uw telefoon is gewoon draadloos verbonden via Bluetooth met uw werkradio. Net als in de auto.
Hoe werkt het? Gewoon heel simpel. U bent naar de werkradio aan het luisteren. Uw telefoon gaat. Het radiogeluid
gaat vanzelf weg en de beltoon van uw telefoon klinkt via de speakers van de radio. U neemt dan uw telefoon
eenvoudigweg op door de telefoonknop van de radio in te drukken en kunt vervolgens gewoon een gesprek voeren
via uw radio. Ophangen kunt u door weer op dezelfde telefoonknop te drukken. De stem van de beller komt via de
speakers – uw spreekt via de ingebouwde, waterbestendige microfoon aan de onderzijde van de radio. Een blauw
ledje geeft altijd een duidelijke en direct zichtbare indicatie dat uw telefoon verbonden is met de radio.
Handsfree bellen op de bouw via uw werkradio. Een echte wereld innovatie.

MUZIEK STREAMEN MET HOGE GELUIDSKWALITEIT
Tijdens het werk, via Bluetooth, uw eigen muziek naar de werkradio streamen en, indien u dat wenst, tegelijkertijd
gewoon telefonisch bereikbaar blijven. Dit terwijl uw kostbare mobiele telefoon veilig in uw binnenzak blijft.
Wij maken gebruik van Bluetooth 4.0, de energiezuinige standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten
die tevens een hoge geluidskwaliteit mogelijk maakt. Met ondersteuning voor Bluetooth profielen A2DP, AVRCP
en HFP.

ONZE WERKRADIO’S MET

BLUETOOTH

DIGITUBE

HANDSFREE

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BLUETOOTH
Gaat mijn mobiele telefoon niet snel leeg als ie verbonden is met Bluetooth?
Bluetooth is veel energiezuiniger dan b.v. WiFi. Het niveau van Bluetooth energieverbruik is afhankelijk van de
Bluetooth versie die de telefoon heeft. De sinds 2010 ontwikkelde versie 4.0, onder meer toegepast in de nieuwere
modellen van de iPhone en Samsung Galaxy, is zeer energiezuinig.
Via de USB lader aan de zijkant van de Handsfree kunt u uw mobiele telefoon altijd bijladen, indien gewenst zelfs
ook als de radio speelt op batterijen. De Bluetooth functie kan dan ook gewoon gebruikt worden.
Hoe ver kun je weglopen zonder dat de Bluetooth verbinding verbroken wordt?
Gemiddeld zo’n 10 meter of meer in open ruimte. Maar dat is m.n. sterk afhankelijk van het type mobiele telefoon
(hoe sterk het Bluetooth signaal is dat de telefoon uitzendt) en eventuele tussenwanden en deuren. Via de
“connected” led op de voorzijde van de Handsfree en Digitube kunt u altijd meteen zien of uw telefoon nog
verbonden is. Indien de Bluetooth verbinding verbroken wordt als u even weggaat, dan zal deze bij terugkomst
weer automatisch hersteld worden.
Kan iemand anders dan met zijn telefoon ook tegelijkertijd verbinding maken via Bluetooth met mijn radio?
Nee. Eenmaal gekoppeld herkent de radio steeds alleen uw mobiele telefoon. Alleen als u er voor kiest om bewust
de koppeling te verbreken in het Bluetooth menu van de radio dan pas kan een andere mobiele telefoon
gekoppeld worden.
Kan ik ook internetradio of Spotify afspelen via de Handsfree radio?
Ja, dat is perfect mogelijk.
Zit er ook een telefoonlijst in de radio om te bellen, kan ik sms-jes lezen via de radio, kan ik foto’s ontvangen via
de radio etc.?
Nee, de Handsfree en Digitube zijn unieke probleemoplossers om u eenvoudig bereikbaar te houden tijdens het
werken, maar zijn geen telefoon- en datacentrales. U kunt wel door de telefoonknop op de radio even ingedrukt te
houden het door u laatst gebelde nummer herhalen.

WERK VANAF NU HANDSFREE

Nieuw en uniek van Perfectpro. Tijdens het werk, via Bluetooth, uw eigen muziek naar de
wenst, tegelijkertijd gewoon telefonisch bereikbaar blijven. Dit terwijl uw kostbare mobi

Wat heeft de Handsfree u te bieden:
1. Via Bluetooth draadloos uw eigen muziek streamen naar uw werkradio vanaf uw mobi
een hoge geluidskwaliteit die u naar eigen smaak kunt bijregelen met de gescheiden t
2. Handsfree bellen via uw werkradio. Uw kostbare mobiele telefoon blijft veilig in uw bin
gewoon op via een knop bovenop de radio en voert het telefoongesprek via de in de r
3. Digitale Radio (DAB+) ontvangst en FM RDS ontvangst.
4. Oplaadbaar, geleverd inclusief set hoge capaciteits NiMH batterijen (6 x 7000mAh).
5. ATP pincode slot. Uw Handsfree werkradio kan door u beveiligd worden met een eigen

e werkradio streamen en, indien u dat
iele telefoon veilig in uw binnenzak blijft.

iele telefoon. Bluetooth 4.0 zorgt voor
toonregeling- en loudness functie.
nnenzak. U neemt de inkomende telefoontjes
radio ingebouwde microfoon.

n pincode.

DIGITALE WERKRADIO
MET BLUETOOTH
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• Bluetooth 4.0 ontvanger voor muziek
streaming en Handsfree bellen
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• 10 voorkeuze-zenders FM en DAB+
• Twee Big Magnet 4 inch speakers - 2 x 5 Watt
• Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
• Dynamische Loudness functie
• USB stroomuitgang voor het laden
van een mobiele telefoon
• ATP pincode slot
• Bedieningsmenu instelbaar in 4 talen
(Nederlands, Frans, Duits of Engels)
• Aux-ingang voor externe MP3 speler
• Speelt op netstroom 230V en
batterijen (6 x D)
• Oplaadbaar met NiMH batterijen,
laadt ook op terwijl hij speelt
• Neopreen-rubberen kabel 2,9 meter
• Houder op achterzijde voor MP3 speler
of mobiele telefoon
• Flexibele, neerklapbare antenne
+ extra metalen telescopische antenne
(voor extra ontvangst op plaatsen met
een zwak radiosignaal)
• Beschermkooi rondom
• Kantelstand om het geluid omhoog te
richten vanaf de vloer of werktafel
• Regen-, vuil-, en stofbestendig (IPX4 norm)
• Afmetingen 41 x 25 x 22 cm (BxHxD)
• Gewicht 4,5 kg / 5,2 kg (excl. / incl. batterijen)
• 2 jaar garantie
• TüV/GS gecertificeerd

E 199,-

excl. BTW
c 240,79 incl. BTW

Oplaadbaar, geleverd inclusief
set hoge capaciteits NiMH
batterijen (6 x 7000mAh)

Artikelnummer: HF1
EAN Code: 8717 7747 6204 2

COMPACTE,
DIGITALE WERKRADIO
MET BLUETOOTH
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• Bluetooth 4.0 ontvanger voor muziek streaming
en Handsfree bellen.
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• 10 voorkeuze-zenders FM en DAB+
• Warm 360⁰ geluid door unieke NEODYMIUM
speaker - 5 Watt
• Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
• Aux-ingang voor externe MP3 speler
• Speelt op netstroom 110-240V en batterijen
(6 x AA)
• Oplaadbaar met NiMH batterijen,
laadt ook op terwijl hij speelt
• Speelt ongeveer één werkdag op een
laadbeurt (op gemiddeld volume-niveau 20/40,
bij kamertemperatuur, afhankelijk van muziektype)
• Wekker functie (radio of zoemer)
• Bedieningsmenu instelbaar in 4 talen
(Nederlands, Frans, Duits of Engels)
• Flexibele, neerklapbare antenne
• Regen-, vuil,- en stofbestendig (IP45 norm)
• Afmetingen 9 x 23 x 9 cm (BxHxD)
• Gewicht 720 gr. / 900 gr. (excl. / incl. batterijen)
• 2 jaar garantie
• TüV/GS gecertificeerd

E 129,-

excl. BTW
c 156,09 incl. BTW

Oplaadbaar, geleverd inclusief
set hoge capaciteits NiMH
batterijen (6 x 2500mAh)

Artikelnummer: D-TUBE
EAN Code: 8717 7747 6206 6

(Ware grootte)

COMPACT, COMPLEET EN MOBIEL

Gemakkelijk mee te nemen en alles-in-één. De nieuwe Digitube is als een
“muzikaal Zwitsers zakmes”. Muziek streamen via Bluetooth, Digitale Radio
luisteren, Handsfree bellen, oplaadbaar en hoge geluidskwaliteit; het zit
allemaal in deze, meest compacte werkradio.
Wat heeft de Digitube u te bieden:
1. Via Bluetooth draadloos uw eigen muziek streamen naar uw werkradio vanaf uw
mobiele telefoon. Bluetooth 4.0 zorgt voor een hoge geluidskwaliteit die u naar
eigen smaak kunt bijregelen met de gescheiden toonregelings-functie.
2. Handsfree bellen via uw werkradio. Uw kostbare mobiele telefoon blijft veilig
in uw binnenzak. U neemt de telefoon gewoon op via een knop voorop de
werkradio en voert het telefoongesprek via de in de radio ingebouwde microfoon.
3. Een verrassend groots, kamervullend geluid.
4. Digitale Radio (DAB+) ontvangst en FM RDS ontvangst.
5. Oplaadbaar, geleverd inclusief set hoge capaciteits NiMH batterijen (6 x 2500mAh).

TRAVEL PACK ACTIE
Tijdelijk ontvangt u bij de Digitube gratis een bijpassende TUBE PACK radio tas en 12V auto-laadkabel T-12V,
samen t.w.v. € 20,80. Zo heeft u alles compleet om erop uit te trekken met uw Digitube.
Deze twee gratis accessoires ontvangt u via de dealer.

TUBE PACK: RADIO TAS VOOR EXTRA BESCHERMING EN TRANSPORT
• Inclusief ruimte voor de oplader,
Spacesaver of andere accessoires
• Gemakkelijke brede
boven-opening
• Heavy duty professionele
kwaliteit, dubbelwandig
Artikelnummer: T-PACK
EAN Code: 8717 7747 6201 1
12V LAADKABEL (1.5m)
Voor het opladen van de Digitube
in de auto of op de boot.
Artikelnummer: T-12V
EAN Code: 8717 7747 6208 0

“WAT U MOET WETEN OVER DIGITALE RADIO”
NU AL 28 DIGITALE ZENDERS IN NEDERLAND TE ONTVANGEN

Vanaf 1 september 2013 zijn in Nederland de Digitale Radio (DAB+) uitzendingen gestart.
Alle populaire publieke- en commerciële zenders zoals u die kent van de FM (Radio 1, 2, 3FM, 4, 5, 6, Q-Music,
538, 100%NL, Sky Radio, Veronica etc.) nemen hier inmiddels aan deel. De zenders streven op korte termijn een
landelijke DAB+ dekking na. In het begin zal echter de ontvangst per locatie evenals de signaalsterkte
binnens- of buitenshuis nog kunnen varieren.
De belangrijkste voordelen van Digitale Radio (DAB+) ten opzichte
van FM zijn:
• Een meer zuivere, ruisvrije ontvangst - zeker in stereo.
• Een betere geluidskwaliteit.
• Meer, landelijk te ontvangen zenders waaronder ook zenders
die momenteel niet op FM zitten.
• Meer bedieningsgemak en zenderinformatie.
• Weergave van naam van de artiest en songtitel.

28
IN NEDERLAND
DIGITALE
ZENDERS

Digitale Radio (DAB+) is vrij en gratis te ontvangen voor iedereen en
werkt zonder abonnement, kabel, decoder, smartcard of extra kosten.
Om Digitale Radio (DAB+) te ontvangen heeft men wel een radio
nodig die is voorzien van een DAB+ tuner. Digitale Radio (DAB+) is de
toekomst van radio en wereldwijd in vele landen de beoogde opvolger
van FM.

Perfectpro heeft reeds jarenlang ervaring met Digitale Radio (DAB+) in vele landen w.o. Duitsland,
België, Nederland, Noorwegen, Zwitserland, Engeland en Australië. Perfectpro bracht als eerste een
DAB+ werkradio op de markt en heeft inmiddels een uniek assortiment hierin. Alle Perfectpro
Digitale Radio’s zijn tevens geschikt voor FM ontvangst zodat u altijd kunt kiezen tussen DAB+ of FM
op basis van uw lokale ontvangstsituatie.
Voor meer informatie zie www.digitalradio.nl

DIGITALE RADIO IN BELGIË

Reeds sinds jaren zendt de VRT uit via de DAB band. Ook de RTBF
zendt haar programma’s uit via de DAB band. Momenteel zijn in een groot
gedeelte van België nu de DAB+ uitzendingen van de RTBF zenders te
ontvangen. Verwacht wordt dat op den duur ook de VRT en de Vlaamse
commerciële zenders de stap zullen maken naar DAB+.

16
IN BELGIË

DIGITALE
ZENDERS

ONZE WERKRADIO’S MET
DIGITALE
RADIO

DAB+

Inmiddels bestaat ons assortiment DAB+ digitale werkradio’s uit 7 modellen.
Alle digitale werkradio’s beschikken naast DAB+ ook over FM RDS ontvangst.

DIGITUBE

SOLIDDIGITAL

DAB+BOX

HANDSFREE

ROCKBOX

WORKSTATION

ROCKBULL

WORK STATION
WORK STATION
BLUEMATIC ACTIE
Ter introductie ontvangt u nu tijdelijk bij de
Workstation gratis een Bluematic - Bluetooth
receiver t.w.v. € 35,-.

NIEUW! WORKSTATION: LOUD & CLEAR!

Wat heeft de Workstation u te bieden:
1. Digitale Radio (DAB+) ontvangst en FM RDS ontvangst.
2. Groots geluid door de 2 x 4 inch “Big Magnet” speakers - 2 x 10 Watt
3. ATP pincode slot. Uw Workstation werkradio kan door u beveiligd worden met een eig
4. Door de toon- en loudnessregeling regelt u het geluid naar uw persoonlijke voorkeur.
5. Wordt geleverd met 2 antennes. Een flexibele neerklapbare antenne en een metalen te

DIGITALE WERKRADIO
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• 10 voorkeuze-zenders FM en DAB+
• Aux-ingang voor externe MP3 speler
• 2 x 4 inch “Big Magnet” speakers - 2 x 10 Watt
• Stereo
• Klankkast inhoud 4,8 liter
• Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
• Speelt op netstroom 230V en batterijen (6 x D)
• ATP pincode slot
• Dynamische Loudness functie
• ABS kunststof slagvaste behuizing
• Verlichte LCD display
• Metalen speaker grill
• Rubberen bedieningsknoppen
• Bedieningsmenu instelbaar in 4 talen
(Nederlands, Frans, Duits of Engels)
• Flexibele, neerklapbare antenne
+ extra metalen telescopische antenne
(voor extra ontvangst op plaatsen met
een zwak radiosignaal)
• Neopreen-rubberen kabel 2,9 meter
• Kabelopbergmogelijkheid achter op de radio
• Beschermkooi rondom
• Houder op achterzijde voor MP3 speler
of mobiele telefoon
• Kantelstand om het geluid omhoog te
richten vanaf vloer of werktafel
• Regen-, vuil,- en stofbestendig (IPX4 norm)
• Afmetingen 41 x 25 x 22 cm (BxHxD)
• Gewicht 4,1 kg (excl. batterijen)
• TüV/GS gecertificeerd
• Kleur: Cool grey

E 129,-

excl. BTW
c 156,09 incl. BTW

gen pincode.

elescopische antenne.

NIEUW

Leverbaar juni 2014
Artikelnummer: WSDAB
EAN Code: 8717 7747 6252 3

COMPACTE DIGITALE
WERKRADIO
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• 6 voorkeuze-zenders FM en DAB+
• 4 inch “Big Magnet” speaker - 5 Watt
• Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
• Dynamische Loudness functie
• Klankkast inhoud 2,5 liter
• Aux-ingang voor externe MP3 speler
• Speelt op netstroom 230V
• Neopreen-rubberen kabel 2,4 meter
• Wekker functie (radio of zoemer)
• Bedieningsmenu instelbaar in 9 talen
(Engels, Nederlands, Duits, Frans, Deens,
Italiaans, Noors, Pools of Zweeds)
• Lange, metalen telescopische antenne
(15 tot 75 cm) voor extra ontvangst
+ flexibele kunststof antenne
• Regen-, vuil- en stofbestendig (IPX4 norm)
• Afmetingen 23 x 22 x 14 cm (BxHxD)
• Gewicht 2,3 kg
• 2 jaar garantie
• TüV/GS gecertificeerd

E 85,-

NIEUW

excl. BTW
c 102,85 incl. BTW

Leverbaar juni 2014
Artikelnummer: SD1
EAN Code: 8717 7747 6240 0

ZUIVER DIGITAAL

Een compacte werkradio maar met een groot muzikaal talent. Laat u
verrassen door deze uiterst betaalbare maar zeer complete digitale
werkradio.
Wat heeft de Soliddigital u te bieden:
1. Digitale Radio (DAB+) ontvangst en FM RDS ontvangst.
2. Compact en dus overal even handig.
3. Door de toon- en loudnessregeling regelt u het geluid naar uw
persoonlijke voorkeur.
4. Lange, metalen telescoop antenne (75 cm) voor extra ontvangst.
5. Groot, verlicht display met zenderinformatie.

Een verrassend kamervullend
geluid mede door de unieke,
4 inch, Big Magnet speaker en
ruime 2,5 liter klankkast.

INCLUSIEF FLEXIBELE ANTENNE
U kunt deze meegeleverde flexibele antenne gebruiken
in een situatie waar de metalen telescopische antenne
te kwetsbaar is.

TüV/GS GECERTIFICEERD
De Soliddigital en vele andere Perfectpro werkradio’s zijn TüV/GS gecertificeerd.
De TüV certificering houdt onder meer in dat het productieproces en alle gebruikte
componenten voldoen aan de strikte normen van het onafhankelijke, Duitse TüV keuringsinstituut.
GS (Geprüfte Sicherheit) is een additionele, door de TüV uitgevoerde productkeuring naar hoge
Duitse veiligheidsnormen.

WORK HARD, PLAY HARD

Grote ruwbouw, straatwerk, werkplaats of magazijn; de Rockbull heeft er geen moeite m
Door unieke techniek combineert hij zijn pure power met een top-klasse geluidskwalitei

Wat heeft de Rockbull u te bieden:
1. Veel muzikale power voor het grote binnen- en buitenwerk.
2. Ongekend heldere geluidskwaliteit door de 2 weg-speakers (twee 5 inch woofers en tw
3. Via de 12 Equalizer standen, de Surround Sound functie en de Dynamische Loudness r
4. Digitale Radio (DAB+) ontvangst en FM RDS ontvangst.
5. ATP pincode slot. Uw Rockbull kan door u beveiligd worden met een eigen pincode.

mee.
it.

wee 1 inch tweeters) en de 9,5 liter klankkast.
regelt u het geluid naar uw persoonlijke voorkeur.

DIGITALE WERKRADIO
HIGH POWER
• DAB+ Digitale Radio ontvangst
• FM ontvangst met RDS zenderinformatie
• 10 voorkeuze-zenders FM en DAB+
• High power 50 Watt 2-weg speaker systeem
(5 inch woofers en 1 inch tweeters)
• Klankkast inhoud 9,5 liter
• 12 Equalizer instellingen
• Surround sound functie (op DAB+ en Aux-in)
• Dynamische Loudness functie
• ATP pincode slot
• Bedieningsmenu instelbaar in 4 talen
(Nederlands, Frans, Duits of Engels)
• Aux-ingang voor externe MP3 speler
• Speelt op netstroom 230V
• Neopreen-rubberen kabel 2,9 meter
• Houder op achterzijde voor MP3 speler
of mobiele telefoon
• Flexibele, neerklapbare antenne
+ extra metalen telescopische antenne
(voor extra ontvangst op plaatsen met
een zwak radiosignaal)
• Beschermkooi rondom
• Kantelstand om het geluid omhoog te
richten vanaf vloer of werktafel
• Regen-, vuil,- en stofbestendig (IPX4 norm)
• Afmetingen 49 x 31 x 26 cm (BxHxD)
• Gewicht 6,6 kg
• 2 jaar garantie
• TüV/GS gecertificeerd

E 159,-

NIEUW

excl. BTW
c 192,39 incl. BTW

BLUEMATIC ACTIE
Tijdelijk ontvangt u bij de Rockbull gratis
een Bluematic - Bluetooth receiver t.w.v. € 35,-.
Artikelnummer: BULL1
EAN Code: 8717 7747 6205 9

USB en SD
UW EIGEN MUZIEK VANAF USB STICK OF SD KAART
USB sticks en SD kaarten zijn een van de meest voorkomende media voor het opslaan en afspelen van muziekbestanden. Een selectie van onze werkradio’s is dan ook voorzien van een USB en SD aansluiting. Hiermee kunt u eenvoudig
uw eigen muziekbestanden (MP3 of WMA) afspelen, waar en wanneer u maar wilt. Daarnaast kunt u de USB aansluiting gebruiken voor het laden van uw mobiele telefoon of MP3 speler.
Onze werkradio’s met USB en SD (Rockpro,
USBBOX 2 en Rockhart) zijn getest met een
reeks van USB sticks en SD kaarten. Deze
werkradio’s ondersteunen USB sticks en SD
kaarten tot 32 GB.
SD kaart voordeel bij gebruik in de
Rockpro en USBBOX 2.
Het voordeel van het gebruik van een SD
kaart in vergelijking met een USB stick is dat
de SD kaart in de behuizing van de radio
gaat en dus daarna door de rubberen
afdekking volledig stof- en waterbestendig
kan worden afgeschermd. Dit in
tegenstelling tot de USB stick die altijd iets
uitsteekt en dus ook gevoeliger is voor
mogelijke beschadiging.
Bij de Rockhart worden zowel SD kaart als
USB stick droog en veilig opgeborgen in het
media-compartiment aan de zijkant.

ONZE WERKRADIO’S MET

USB en SD

ROCKPRO

USBBOX 2

ROCKHART

Van USBBOX naar...

USBBOX 2

De al jaren zeer populaire werkradio USBBOX is dit jaar geüpgrade op 2 belangrijke
punten:
1. Naast USB sticks speelt de USBBOX 2 ook SD kaarten af. Het belangrijkste voordeel is
dat SD kaarten niet uitsteken en dat de rubberen beschermklep dan de ingangen
helemaal kan afsluiten. Het SD slot bevindt zich naast het USB slot.
2. Bij het afspelen op een hoger volume op batterijen is er nu meer power
beschikbaar voor een beter geluid.

Meer over...

ANTENNES
Op de bouw en in de industrie kan de antenne van een radio een kwetsbaar onderdeel zijn.
Vandaar dat de meeste werkradio’s standaard uitgerust worden met een flexibele, kunststof antenne.
Een telescopische, lange, metalen antenne kunt u eventueel gebruiken als alternatieve antenne voor uw
werkradio in gebieden of op locaties waar het radiosignaal van een of meerdere zenders zwak tot erg
zwak is en zo mogelijk toch ontvangst of een verbeterde ontvangst hebben aldaar. De hiervoor door
Perfectpro ontwikkelde metalen antennes zijn extra stevig gemaakt maar zijn natuurlijk niet flexibel en
kunnen mogelijk verbuigen of afbreken. De Perfectpro metalen antennes zijn geschikt voor zowel FM als
DAB+ ontvangst.
Voor de meeste Perfectpro werkradio’s is een specifieke metalen antenne verkrijgbaar als accessoire.
Voor meer informatie over de diverse antennes en de compatibiliteit zie onze website: www.perfectpro.eu

MYBOX

DE 4 PERFECTPRO SERIES
1. PERSONAL SERIES:
In omvang onze meest bescheiden werkradio's,
maar wel stuk voor stuk met een groots,
kamervullend geluid. Gemakkelijk mee te nemen
en overal op hun plaats.

E 59,-

excl. BTW
c 71,39 incl. BTW

• FM
• AUX-IN

ROCKSOLID

MYTUBE

E 69,-

E 79,-

excl. BTW
c 83,49 incl. BTW

excl. BTW
c 95,59 incl. BTW

• FM RDS
• AUX-IN

• FM RDS
• AUX-IN
• OPLAADBAAR

PERSONAL SERIES

2. COMPACT SERIES:
Handig compact voor de professional die niet met
een te grote radio wil werken. Daar kun je dan
ook op elke klus mee aankomen.
3. MID-SIZE SERIES:
Volbloed werkradio's met een goed handelbaar
formaat. Voor de muzikale omlijsting van elke
werksituatie in ruwbouw, afwerking en renovatie.
4. FULL-SIZE SERIES:
Als er veel muzikale power aan te pas moet komen
dan staan deze grote jongens er klaar voor. Ideaal
voor de grote ruwbouw, straatwerk en de grote
werkplaats.

BOUWBESTENDIG

ROCKDOG

TOUGHBOX

ROCKBOX

E 79,-

E 99,-

E 99,-

excl. BTW
c 95,59 incl. BTW

• FM RDS
• AUX-IN
NIEUW:
TONE CONTROL

excl. BTW
c 119,79 incl. BTW

• FM / AM
• AUX-IN
• OPLAADBAAR

excl. BT
c 119,79 incl. BT

• FM RDS / DAB+
• AUX-IN

Alle Perfectpro werkradio’s zijn regen-, vuilen stofbestendig en hebben een slagvaste ABS
behuizing.

• OPLAADBAAR
Alle oplaadbare Perfectpro radio’s worden
geleverd met hoge capaciteits NiMH batterijen.

UNIVERSEEL EN ONAFHANKELIJK
Perfectpro kiest voor universele maten batterijen
(AA, C en D). Deze passen altijd en zijn niet, zoals
vaak bij gereedschapsbatterijen, merkafhankelijk
en onderhevig aan regelmatige veranderingen van
maat en aansluiting. Daarnaast zijn deze universele
maten batterijen overal verkrijgbaar voor een
betaalbare prijs zowel oplaadbaar (NiMH) als
niet-oplaadbaar (Alkaline).

WORKSTATION

HANDSFREE

E 129,-

E 199,-

excl. BTW
c 156,09 incl. BTW

• FM RDS / DAB+
• AUX-IN

GRATIS BLUEMATIC

excl. BTW
c 240,79 incl. BTW

• FM RDS / DAB+
• AUX-IN
• OPLAADBAAR
• BLUETOOTH

MID-SIZE SERIES

SOLIDDIGITAL

E 85,-

excl. BTW
c 102,85 incl. BTW

• FM RDS / DAB+
• AUX-IN

X

TW
TW

ROCKMATE

DIGITUBE

ROCKPRO

LUNCHBOX

E 119,-

E 129,-

E 159,-

E 79,-

excl. BTW
c 143,99 incl. BTW

excl. BTW
c 156,09 incl. BTW

• FM RDS
• AUX-IN
• OPLAADBAAR

• FM RDS / DAB+
• AUX-IN
• OPLAADBAAR
• BLUETOOTH

excl. BTW
c 192,39 incl. BTW

• FM RDS
• USB / SD / AUX-IN
• OPLAADBAAR

PERSONAL SERIES

USBBOX 2

DAB+BOX

E 129,-

E 139,-

excl. BTW
c 156,09 incl. BTW

• FM RDS
• USB / SD / AUX-IN
• OPLAADBAAR

excl. BTW
c 168,19 incl. BTW

• FM RDS / DAB+
• AUX-IN
• OPLAADBAAR

COMPACT SERIES

WORKMAN 2

E 99,-

excl. BTW
c 119,79 incl. BTW

• FM RDS
• AUX-IN

excl. BTW
c 95,59 incl. BTW

• FM / AM

COMPACT SERIES

ALL TERRAIN

E 119,-

excl. BTW
c 143,99 incl. BTW

• FM / AM
• AUX-IN

NIEUW: EXTRA POWER
& TONE CONTROL

MID-SIZE SERIES

ROCKBULL

FATBOX

CUBI 2

ROCKHART

E 159,-

E 219,-

E 229,-

E 299,-

• FM • 2 AUX-IN
• IPOD/IPHONE DOCK
• OPLAADBAAR

• FM RDS
• USB / SD / 2 AUX-IN
• OPLAADBAAR

excl. BTW
c 192,39 incl. BTW

• FM RDS / DAB+
• AUX-IN

excl. BTW
c 264,99 incl. BTW

• FM / AM
• 2 AUX-IN
• OPLAADBAAR

excl. BTW
c 277,09 incl. BTW

excl. BTW
c 361,79 incl. BTW

ACTIE! BIJ AANSCHAF VAN EEN WERKRADIO UIT DE FULL-SIZE SERIES ONTVANGT U NU TIJDELIJK EEN BLUEMATIC GRATIS

FULL-SIZE SERIES

HIGH-AUDIO QUALITY
BLUETOOTH RECEIVER
• Energiezuinige Bluetooth 4.0
• Oplaadbaar met ingebouwde
lithium polymeer accu
• Lange, autonome speeltijd van meerdere
werkdagen op één laadbeurt
• LED indicatie voor “Bluetooth verbonden”
en “opladen”
• Compleet geleverd inclusief USB lader,
USB laadkabel en Aux-kabel
• Afmetingen 5 x 2 x 6 cm (BxDxH)
• Gewicht 35 gr.
• 2 jaar garantie

E 35,-

(Ware grootte)

excl. BTW
c 42,35 incl. BTW

Oplaadbaar, geleverd inclusief
USB lader en USB laadkabel

“IT’S BLUE FOR YOU”

De Perfectpro Bluematic zorgt ervoor dat u nu eenvoudig
uw eigen muziek draadloos kunt streamen naar elke radio
met een Aux-ingang, ongeacht het merk.

Artikelnummer: PPBTD
EAN Code: 8717 7747 6207 3

BLUEMATIC ACTIE
Tijdelijk ontvangt u gratis de Bluematic - Bluetooth receiver bij de volgende werkradio’s:

WORKSTATION

ROCKBULL

FATBOX

Prijzen in deze folder zijn adviesprijzen en geldig tot en met 31 december 2014.
Acties en aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Perfectpro geeft 2 jaar garantie op haar radio's.
Batterijen, als zijnde verbruiksartikelen, hebben een garantie van 1 jaar.
Copyright text and pictures Perfectpro B.V. Various brands and logos are registered
trademarks of Perfectpro B.V. All radio designs are registered and licensed to Perfectpro B.V.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

CUBI 2

ROCKHART

WWW.PERFECTPRO.EU

