
Met de nieuwe AccuVoice AV203 soundbar klinken stemmen 
weer kraakhelder. Het gebruik van hoortoesteltechnologie en 
een dialoog-boost functie zorgen voor een ongeëvenaarde  
spraakverstaanbaarheid.

Kunt u de stemmen 
op tv niet verstaan?

ZVOX AccuVoice® AV203 



Strak vormgegeven
De AV203 AccuVoice soundbar is uitgevoerd in 
een verfi jnde, zeer sterke aluminium behuizing 
en is  verkrijgbaar in de kleuren zwart, titanium, 
koper, rood en blauw.

Nieuwe 
afstandsbediening
De AV203 afstandsbediening 
heeft een nieuw ontwerp met 
grote, makkelijk leesbare toetsen 
en is gemaakt van stevig, wateraf-
stotend materiaal. De soundbar 
kan – net als de overige geluids-
systemen van ZVOX – eenvoudig 
worden gekoppeld aan vrijwel 
elke infrarood afstandsbediening.

Kenmerken
■ Drie 2” high-output full-range luidsprekers   
 met neodymium magneten.
■ Aluminium behuizing.
■ 24 watt Klasse D digitale versterker.
■ Dolby Digital decodering.
■ AccuVoice dialoogverbetering met zes spraak  
 boost niveaus.
■ Gebruik van hoortoesteltechnologie.
■ PhaseCue virtual surround techniek brengt   
 een ruimte vullend 3D-geluid.
■ Nieuwe afstandsbediening met grote,
 makkelijk leesbare toetsen.
■ Eén optische digitale toslink ingang,
 één 3,5 mm analoge/toslink ingang.
■ Eén hoofdtelefoon/subwoofer uitgang.
■ Te plaatsen op een meubel of aan de wand.
■ Afmetingen: 43,2 b x 7,8 d x 7,4 h cm – 1,4 kg.



De introductie van AccuVoice techniek in een soundbar betekende 
een revolutie op het gebied van spraakverstaan op televisie. De door 
ZVOX gepatenteerde techniek, die wordt toegepast in de AccuVoice 
soundbars, leidt tot een glasheldere dialoog. Niet het totale geluid 
wordt versterkt, maar stemmen worden uit een soundtrack gefi lterd 
en signalen gemanipuleerd, waardoor de spraak opvallend helder 
klinkt. Het geluid wordt dan ook verbeterd aangeboden.

ZVOX zet deze revolutie nu door met de komst van 
de nieuwe AccuVoice AV203 soundbar. Dit model 
beschikt over zes krachtige AccuVoice boost 
niveaus, zodat de luisteraar de luidheid 
van de spraak kan afstemmen op de 
individuele behoefte. Luide com-
mercials worden daarnaast 
automatisch door het ZVOX 
systeem gedempt. Met een 
nieuw uiterlijk en vijf trendy 
kleuren is deze soundbar 
ook nog eens een ware 
eyecatcher.
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