
ENTRETENIMENTO PARA 
MÓVEIS E AMBIENTES
MODERNO SISTEMA DE SOM  
INSTALAÇÃO VISÍVEL OU INVISÍVEL

WIRELESS,
SIMPLES,
FLEXÍVEL
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SURPREENDA SEUS CLIENTES 
COM AS TENDÊNCIAS DO 
AMANHÃ
A INTELIGENTE TECNOLOGIA BLUETOOTH® 
PARA SOM EM MÓVEIS E AMBIENTES

Hoje, a música é digital. Ela nos acompanha aonde quer que vamos, estando 
em nossos smartphones, tablets e notebooks. Algumas vezes, grandes 
aparelhos e  sistemas de som complexos podem produzir um bom resultado, no 
entanto, as pessoas ainda preferem soluções simples e individuais. A tendência 
atual é por tecnologias que deixam as mãos livres e que ocupam praticamente 
nenhum espaço, sendo extremamente fáceis de manusear e instalar.

Nós, na Häfele, concebemos nosso sistema de áudio para apresentar produtos 
modernos e que irão empolgar seus clientes com certeza.

Fazer melhor uso do móvel, ressaltando-o com sistemas de áudio 
surpreendentes. Aproveite-se deste olhar futurista e mostre o quanto os serviços 
de marcenaria podem ser inovadores atualmente. 

EXTREMAMENTE 
SIMPLES. 

POSSIBILIDADE DE 
INSTALAÇÃO 
POSTERIOR 
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EXTREMAMENTE SIMPLES. BASTA UM CLIQUE PARA 
SELECIONAR A TRILHA SONORA:
1. Ative a função Bluetooth® nas configurações do seu smartphone, tablet ou notebook.
2. Selecione o sistema de som no qual deseja se conectar.
3. Selecione a música que deseja reproduzir no leitor de sua escolha.
 Outra alternativa é utilizar os serviços de streaming como o Spotify, Simfy, Napster   
 ou outros sites.

COM OS SISTEMAS 
DE ÁUDIO EU SEMPRE 
SURPREENDEREI MEUS 
CLIENTES. É PURA 
INOVAÇÃO. 
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ESTE É O SOM 
DOS MÓVEIS 
ATUAIS
SURPREENDENTE, INOVADOR 
E DIVERTIDO

Seja na cozinha, banheiro, sala, dormitório, quarto das crianças 
ou em escritórios, hotéis, salas de conferência ou salas de 
cirurgias - os elegantes produtos da linha de sistemas de áudio 
oferecem soluções individuais para todos os tipos de móveis, e 
em todos os diferentes tipos de materiais, tais como madeira, 
vidro e plástico.

Praticamente não há limites para a sua criatividade. Atrás de 
espelhos, parafusado por trás da base, visível ou invisível, móvel 
ou permanentemente instalado - os sistemas de áudio oferecem 
uma solução certa para cada ocasião.

E claro, é tudo wireless, proporcionando uma experiência 
de som premium com o mínimo  trabalho de montagem e 
instalação.

Os resultados certamente irão impressionar clientes e fabricantes 
de móveis. 

NÓS QUERÍAMOS UM ARMÁRIO; 
O QUE RECEBEMOS FOI UMA 
EXPERIÊNCIA PARA TODOS 
OS SENTIDOS. INCRÍVEL O 
QUE UM MÓVEL PODE FAZER 
ATUALMENTE. 
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SOLUÇÕES PARA TODOS OS AMBIENTES
PRATICAMENTE NÃO HÁ LIMITES PARA A SUA CRIATIVIDADE, SEJA MÓVEL OU 
PERMANENTEMENTE INSTALADO. 

SALA DE ESTAR. Alto-falantes grandes e 
visíveis não são mais necessários. Uma visão geral 
harmoniosa graças à tecnologia wireless.

BANHEIRO. Compacto e seguro quando instalado 
de forma embutida nos móveis. Comece o dia com o 
pé direito, ouvindo suas músicas favoritas.

DORMITÓRIO. Extremamente simples de utilizar, 
até mesmo da cama. Uma combinação perfeita entre 
som e as luminárias Loox.

COZINHA. Deixa as áreas de trabalho livres 
graças à instalação integrada. O tipo de música que 
você gosta.

QUARTO DAS CRIANÇAS. 
A tecnologia wireless aumenta a segurança e o 
espaço para brincar.  

ESCRITÓRIOS E SALAS DE CONFERÊNCIA. 
Montagem rápida e simples. Para uma acústica 
nítida e função viva-voz.
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DESDE QUE INSTALAMOS NOSSO 
SISTEMA DE ÁUDIO INVISÍVEL, 
ESTAMOS DANÇANDO UM NOVO 
RITMO. 

SOUND SYSTEM 420
SISTEMA DE ÁUDIO INVISÍVEL PARA MÓVEIS 

Ideal para terminar o dia relaxando com uma boa música, seja sozinho ou 
acompanhado: o Sound System 420 impressiona em todas as situações. 
Um som de qualidade surpreendente: o sistema utiliza as superfícies como 
condutores de som para preencher a sala com música.

É fácil de se conectar a este sistema de áudio embutido utilizando a 
confiável tecnologia Bluetooth® - mesmo a partir do sofá - e desfrutar da 
sua música favorita sempre que quiser.
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até 4 x

Exclusivo sistema de áudio para instalação 
embutida. O poderoso Sound System 420 
possui um design modular que consiste em 
um receptor Bluetooth® que se conecta 
à 2 ou 4 surpreendentes alto-falantes 
(transdutores de som). Não é necessária 
a utilização de caixas de som externas. 
O Sound System 420 utiliza-se de alto-
falantes individuais (recomenda-se o uso de 
pelo menos dois) para criar uma experiência 
sonora única, especialmente quando 
utilizado em grandes superfícies. O Sound 
System 420 também está disponível na 
versão com módulo de rádio FM integrado, 
que pode ser controlado remotamente. 

Por ser compatível com a tecnologia 
Plugue & Ligue do sistema Loox (fonte de 
alimentação, etc), é possível combinar som 
e luz e um único móvel. Surpreenda seus 
clientes com esta inovação de dimensões 
ínfimas. 

Informações técnicas:

 > Potência de saída: estéreo, 20 W
 > Consumo com 4 auto-falantes: 32 W
 > Voltagem operacional: 12 V (sistema 

Loox)
 > Dimensões do receptor (L x P x A)         

45 x 28 x 140 mm
 > Dimensões do auto-falante (D x A): 70 x 

26 mm
 > Instalação: fixação com parafuso ou 

auto-adesivo 

 > Sound System 420 

Código: 822.65.003 

 > Sound System 420 com rádio FM 
integrado, incluindo controle remoto 

Código: 822.65.004 
 

 

 > Auto-falantes 

Código: 822.65.002 

 > Driver Loox 12 V/60 W  

Código: 833.74.913

SOUND SYSTEM 420

COMPATÍVEL

COM O SISTEMA

LOOX

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

Receptor 420

Receptor 420 FM

Alto-falantes

+
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MINHAS MANHÃS SÃO MUITO 
MAIS ANIMADAS DESDE QUE 
INSTALEI MEU SISTEMA DE ÁUDIO 
INVISÍVEL.

DEPOIS DO SOUND 
SYSTEM 105, MINHAS 
MANHÃS COMEÇAM EM 
UM RITMO DIFERENTE.

SOUND SYSTEM 105
UMA NOVA MANEIRA DE OUVIR MÚSICA

Poder começar o dia acompanhado de suas músicas favoritas: com 
o Sound System 105 isso é possível. Com instalação embutida, este 
sistema de áudio se integra ao móvel, transformando-o em um condutor 
de som. Por concentrar sistema e alto falantes em uma única peça, ele 
é ideal para móveis compactos, igual aos utilizados no banheiro, por 
exemplo.

Para se conectar, basta acionar o sistema Bluetooth®, controlando as 
músicas pelo seu smartphone, tablet ou notebook. 
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Exclusivo sistema de áudio para instalação 
embutida. Com excelente qualidade 
sonora, o Sound System 105 consiste 
em um receptor Bluetooth® com um 
surpreendente alto-falante (transdutores de 
som) integrado. Ambos estão instalados 
dentro de um compacto recipiente que 
faz com que diferentes superfícies vibrem, 
transformando o móvel em um alto-falante. 
Assim, não é necessária a utilização de 
caixas de som externas. A instalação é fácil 
e simples.   

Por ser compatível com a tecnologia 
Plugue & Ligue do sistema Loox (fonte de 
alimentação, etc), é possível combinar som 
e luz e um único móvel. 

Informações técnicas:

 > Potência de saída: mono, 5 W
 > Voltagem operacional: 12 V (sistema 

Loox)
 > Dimensões (L x P x A): 66 x 25 x 140 mm
 > Instalação: fixação por parafusos 

 

Código: 822.65.000 
 
 
 
 
 

Driver Loox 12 V/30 W  

Código: 833.74.901

SOUND SYSTEM 105

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

Receptor e alto-falante em um 
único produto

Nota:  Teremos o prazer em aconselha-lo em relação aos nossos sistemas de áudio integrados, auxiliando-o na 
localização da melhor solução para o seu projeto. Entre em contato com um consultor Häfele. 

POSSIBILIDADE 
DE INSTALAÇÃO 

POSTERIOR

Surpreenda seus clientes com esta inovação 
de dimensões ínfimas. Faça um melhor uso do 
móvel. Aproveite-se deste olhar futurista e mostre 
o quanto os serviços de marcenaria podem ser 
inovadores atualmente. 
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SISTEMA DE ÁUDIO VISÍVEL
COMPACTO PARA INSTALAR E SEMPRE PRONTO PARA RECEBER

Cozinhar, limpar e organizar - a música faz com que todas as tarefas 
fiquem mais fáceis e divertidas. Os sistemas Sound System V2/V3 
podem ser integradados aos móveis ou paredes. Os alto-falantes 
são instalados de forma embutida em caixas ou no próprio móvel, 
economizando espaço. Tudo foi muito bem pensado dentro do Sound 
System V2/V3, que combina som de excelente qualidade, design 
minimalista e fácil instalação. Ele agrega valor aos móveis de todos os 
ambientes. 

QUALIDADE
SONORA, 

INSTALAÇÃO 
COMPACTA

O SISTEMA DE ÁUDIO QUE EMITE 
UM SOM DE QUALIDADE PARA 
TODOS OS GOSTOS.
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Informações técnicas:

 > Potência de saída: 25 W
 > Conexões: Bluetooth® + USB + IOS + AUX
 > Voltagem operacional: 12 V
 > Dimensões (L x P x A): 120 x 120 x 60 mm
 > Material: plástico 
 > Cor: preto ou branco
 > Instalação: fixação por parafusos
 > Auto-falantes e woofer acompanham o 

produto

Código:

 >  Preto: 822.64.055

 >  Branco: 822.64.056

Com uma extraordinária dock station para Iphone, 

Ipad ou Ipod, o Sound System V3 também é 

compatível com dispositivos Android por meio de 

tecnologia Bluetooth®. Os controles de volume e 

equalização garantem a mobilidade total para o 

usuário.

SOUND SYSTEM V3

Informações técnicas:

 > Potência de saída: 25 W 
 > Conexões: Bluetooth®, USB somente para 

carregamento
 > Voltagem operacional: 12 V
 > Dimensões (L x P x A): 108 x 38 x 76 mm
 > Material: plástico
 > Cor: preto emborrachado
 > Instalação: fixação por farafusos
 > Auto-falantes e woofer acompanham o 

produto

Código: 833.02.828

Com aplicação compacta e design minimalista, o 

Sound System V2 possui carregador USB. Enquanto 

você ouve as suas músicas, você carrega o seu 

dispositivo. 

SOUND SYSTEM V2
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SOUNDWAVER
O ANIMADOR DE AMBIENTES

O SOUNDWAVER é uma inovadora caixa de som 360º. Ela pode transformar 
qualquer superfície sólida como madeira, vidro e metal em um condutor de 
som, permitindo que sua música ou discurso seja reproduzido com qualidade 
notável. Uma ventosa permite que o SOUNDWAVER seja fixado em superfícies 
de vidro, como janelas e espelhos. 

Com dimensões compactas, ele cabe na bolsa e pode ser utilizado em 
qualquer lugar: salas de reunião, em casa, com os amigos ou durante uma 
viagem de férias. Um presente único para os amantes da música. 

TOTAL
MOBILIDADE 

MEU SOUNDWAVER 
GARANTE UM CLIMA 
ANIMADO SEMPRE.
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Informações técnicas:

 > Potência de saída: 26 W
 > Conexões: Bluetooth® ou Line-in/out 3,5 mm estéreo
 > Bateria recarregável: 1400 mAh
 > Kit hands-free, display touchpad
 > Dimensões (L x P x A): 54 x 54 x 70 mm
 > Material: alumínio
 > Cabo de carregamento USB incluso
 > Base de sucção para vidro inclusa

Código: 833.00.833

Informações técnicas:

 > Potência de saída: 4 W
 > Conexões: Bluetooth® ou Line-in 3,5 mm estéreo
 > Bateria recarregável: 800 mAh
 > Dimensões (D x A): 54 x 63 mm
 > Material: alumínio
 > Cabo para carregamento USB incluso
 > Base de sucção para vidro inclusa

Código: 833.00.830

SOUNDWAVER+ com as funções ampliadas:

+ Melhor desempenho para ainda mais som

+ Função viva-voz

+ Pode ser controlado diretamento do dispositivo  móvel 

utilizando o touchpad

O Soundwaver é a versão móvel do Sound System 

420. Sua extraordinária flexibilidade e sua supreendente 

qualidade de som são casos à parte. Todos os 

dispositivos com tecnologia Bluetooth® integrada 

podem ser conectados utilizando o Bluetooth® v2.0 ou 

uma entrada 3,5 mm. A bateria é carregada via entrada 

UBS.

COM FUNÇÃO 
VIVA-VOZ

SOUNDWAVER +

SOUNDWAVER 
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Modelos Descrição Informações técnicas Código

Soundwaver
Sistema de som móvel com auto-falante 
(som transdutor)

Potência de saída: 4 W; Conexões: Bluetooth®  ou Line-in 3,5 mm 
estéreo; Bateria recarregável: 800 mAh; Dimensões (D x A): 54 x 
63 mm; Material: alumínio; Cabo para carregamento USB incluso; 
Base de sucção para vidro inclusa.

833.00.830

Soundwaver +
Sistema de som móvel com auto-falante 
(som transdutor) com função hands-free

Potência de saída: 26 W; Conexões: Bluetooth®  ou Line-in/
out 3,5 mm estéreo; Bateria recarregável: 1400 mAh; Kit hands-
free, display touchpad; Dimensões (L x P x A): 54 x 54 x 70 mm; 
Material: alumínio; Cabo de carregamento USB incluso; Base de 
sucção para vidro inclusa.

833.00.833

Sound System 105
Sistema de som invisível mono, com 
receptor Bluetooth®

Potência de saída: mono, 5 W; Voltagem operacional: 12 V 
(sistema Loox); Dimensões (L x P x A): 66 x 25 x 140 mm; 
Instalação: fixação por parafusos.

822.65.000

Sound System 420
Sistema de som invisível, estéreo, com 
receptor Bluetooth®, para uso com 2 ou 4 
auto-falantes.

Potência de saída: estéreo, 20 W; Consumo com 4 auto-falantes: 
32 W; Voltagem operacional: 12 V (sistema Loox); Dimensões do 
receptor (L x P x A); 45 x 28 x 140 mm; Dimensões do auto-falante 
(D x A): 70 x 26mm; Instalação: fixação com parafuso ou auto-
adesivo.

420
822.65.003

420 FM
822.65.004

Sound System V2 Sistema de som visível com receptor 
Bluetooth® 

Potência de saída: 25 W; Conexões: Bluetooth®, USB somente 
para carregamento; Voltagem operacional: 12 V; Dimensões: 
108 x 38 x 76 mm; Material: plástico; Cor: preto emborrachado; 
Instalação: fixação por farafusos; Auto-falantes e woofer 
acompanham o produto.

833.02.828

Sound System V3 Sistema de som visível com dock-station e 
receptor Bluetooth® 

Potência de saída: 25 W; Conexões: Bluetooth® + USB + IOS + 
AUX; Voltagem operacional: 12 V; Dimensões: 120 x 120 x 60 mm; 
Material: plástico; Cor: preto ou branco; Instalação: fixação por 
parafusos; Auto-falantes e woofer acompanham o produto.

Preto 
822.64.055

Branco 
822.64.056

VISÃO GERAL DO SISTEMA DE ÁUDIO
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SAIBA COMO
É FÁCIL USUFRUIR DAS MÚSICAS DIGITAIS

CDS SÃO COISAS DO PASSADO. HOJE, AS PESSOAS FAZEM DOWNLOAD DAS 
MÚSICAS OU ENTÃO AS OUVEM CONVENIENTEMENTE POR MEIO DO SERVIÇO 
ON-LINE DE STREAMING.

Streaming
O número de pessoas utilizando os serviços de música via streaming como Spotify, Simfy, Napster, etc, tem crescido rapidamente. 

O princípio: os clientes não precisam mais comprar as músicas individualmente para utilizá-las livremente. Ao invés disso, eles 

simplesmente 'alugam' as faixas, enquanto navegam por entre uma enorme biblioteca de títulos na internet ouvindo música. Os usuários 

ganham acesso se registrando, ou seja, assinando o serviço ou então aceitando o uso grátis com a inserção de anúncios esporádicos. 

Downloads
A opção de comprar títulos individuais ou álbuns inteiros na internet e baixá-los imediatamente como arquivos de música é uma 

alternativa prática à compra de CDs.

As músicas podem ser tocadas em diversos telefones celulares e tablets, bem como computadores e MP3 players. O tamanho de cada 

arquivo é de cerca de 5 a 10 MB. Para fazer o download de uma forma rápida, é recomendável ter uma internet ilimitada. Sites como 

iTunes, Amazon e Musicload são os mais populares para realizar o download de música. As instruções de download podem ser vistas 

no site de cada provedor.
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ASSITENTE DE PLANEJAMENTO

MÓVEL

INSTALAÇÃO INVISÍVEL

INSTALAÇÃO VISÍVEL

Soundwaver
(Receptor Bluetooth®)

 
 > Fonte de alimentação: bateria recarregável integrada

 > Auto-falantes por reverberação (trasndutores de som) - não é 

necessário caixas de som separadasSoundwaver +
(Receptor Bluetooth®)

SOUND SYSTEM 105 
(Receptor Bluetooth®)

 > Voltagem operacional: 12 V

 > Auto-falantes por reverberação 

(transdutor de som)

 > Mono

SOUND SYSTEM 405 
(Receptor Bluetooth®)

 > Voltagem operacional: 12 V

 > Auto-falantes por 

reverberação (transdutor de 

som)

 > Estéreo

SOUND SYSTEM V2
(Receptor Bluetooth®)

SOUND SYSTEM V3
(Receptor Bluetooth®)

 > Voltagem operacional: 12 V driver incluso

 > Auto-falantes visíveis para embutir no 

móvel

 > Voltagem operacional: 12 V driver incluso

 > Auto-falantes visíveis para embutir no 

móvel

 > Com Dock Station

Conexão
via 
Bluetooth®

Opcional

Luminária 
LED
Loox

Driver 12 V

+
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CRIE MAIS DO QUE "APENAS" 
MÓVEIS
IMPRESSIONE SEUS CLIENTES COM 
AS INOVADORAS IDEIAS DE SOM E 
ENTRETENIMENTO DA HÄFELE.

SURPREENDER E EMPOLGAR 
OS MEUS CLIENTES É O MEU 
MAIS FORTE ARGUMENTO 
DE VENDAS.
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