
listen to 
the music 
(don’t watch it)



Eindeloos ontspannen in een warm bad. Een uit gebreid 
diner koken voor vrienden. Of genieten van de avond-
zon met een goed glas wijn aan boord van je schip. 
Bijzondere momenten worden compleet als je tegelij-
kertijd kunt genieten van je favoriete muziek.

Muziekliefhebbers doen liever geen concessies als 
het gaat om geluidskwaliteit. Maar niemand ziet zijn 
weloverwogen ingerichte leefruimte graag ontsierd 
worden door muzieksystemen, kabels en speakers. 
Het Nederlandse Dampf biedt het beste van twee 
werelden: een slim muzieksysteem dat volledig wordt 
ingebouwd en tóch garant staat voor hoogwaardige 
geluidskwaliteit. Ideaal voor in de keuken, de 
badkamer, op de boot of in de slaapkamer.

De Dampf versterker is verkrijgbaar in twee  
versies: een 40 Watt-uitvoering voor kleine tot 
middelgrote ruimtes, een krachtige 100 Watt 
versterker die zich uitstekend leent voor grotere 
woonkamers en restaurantzalen. 

Beide kunnen door hun compacte formaat in 
elke ruimte onzichtbaar worden ingebouwd. 
Middels een bluetooth verbinding wordt de 
muziek direct afgespeeld van tablet, smartphone 
of een andere muziekspeler. De verbinding is 
volledig platformonafhankelijk en wordt zonder 
tussenkomst van een speciale app tot stand 
gebracht. De inbouwspeakers leveren een  
optimale geluidskwaliteit. 

Draadloos je favoriete muziek afspelen vanaf je tablet of smartphone zonder concessies 
te hoeven doen aan de geluidskwaliteit. In elke gewenste ruimte. Het kan heel eenvoudig 
met het slimme, nagenoeg onzichtbare muzieksysteem van Dampf.

Revolutionair inbouw-muzieksysteem  
 met hoogwaardige geluidskwaliteit

Geen app nodig

Platformonafhankelijk

Bluetooth technologie

Waterwerend

Brandvertragend

Diefstalongevoelig

Energie-efficiënt

Stofwerend



Let the sound  
do the talking

Onze muziek is net zo mobiel geworden als wijzelf. Ook op 
reis luisteren we graag naar onze eigen favoriete artiesten. 
Het is dan ook niet toevallig dat Dampf muzieksystemen 
veelvuldig worden geplaatst in kamers van high-end 
hotelketens. Gasten voelen zich direct thuis als zij met een 
simpele druk op de knop hun eigen playlist kunnen afspelen.

De versterker wordt ingebouwd en de speakers zijn 
waterdicht, stootvast en stofwerend, hierdoor leent het Dampf 
muzieksysteem zich voor de meest uiteenlopende situaties. 
Zo is het systeem bij uitstek geschikt voor gebruik in vochtige 
ruimtes als de badkamer, sauna of de keuken. Maar ook op de 
boot, in de camper of in de caravan laat Dampf je genieten 
van je favoriete muziek.

“Optimaal 
genieten met 
je favoriete 
muziek aan 
boord”
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