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MAAK KENNIS MET DE

Een klassieker die inzetbaar is in de meeste werksituaties. Produceert 
een warme sound en is voorzien van de laatste technologie. Perfect 
voor binnen en voor buiten als je ‘m in de buurt houdt

DABBOX



De klassieker: Warme sound 
uit een oversized 5 Inch 
speaker, uitgerust met de 
laatste technologie

INTERNE CHARGER
De radio is uitgerust met een interne 
charger. Deze laadt het accupakket op als 
het apparaat op netstroom is aangesloten. 
Laadt ook tijdens het spelen!

DAB+
Radio anno nu. Kraakheldere digitale 
radio (DAB+) met veel gebruiksgemak. 
Als er geen dekking is, switch je 
gewoon naar het vertrouwde FM.

FM RADIO
Fm is voorlopig de wereld nog 
niet uit. Waar DAB+ weleens 
moeite heeft met de dekking 
binnen of in verlaten gebieden, 
is er nog steeds FM. Geen zorgen, 
iedere radio is uitgerust met FM 
ontvangst.

BLUETOOTH
Verander je radio eenvoudig in de beste bluetooth 
speaker en luister naar je eigen geluid dankzij 
de Bluetooth interface. Alles van de computer of 
telefoon kan direct op de radio afgespeeld worden.

AUX IN
Genoeg van radio? Via een simpele 
audio kabel kan je ieder willekeurig 
apparaat met een headphone 
uitgang aansluiten en afspelen op 
je PerfectPro radio. Handig ook 
als teamgenoten om de beurt hun 
playlist willen afspelen zonder weer 
bluetooth te moeten aansluiten.



NiMH 4XC
ACCU PACK

ROBUUSTE 
AFWERKING

OVERSIZED 
5 INCH SPEAKER

Speelt een werkdag 
op de optionele 
universele NiMH 
accu’s

 8
UUR



De Dabbox kan in de 
meeste werksituaties 
ingezet worden

GEWICHT
3 KG

Vormgegeven 
in een klassieke 
behuizing

31
cm

HOGE
IP NORM

2 JAAR
GARANTIE

STOFBESTENDIG

SCHOKBESTENDIG

WATERBESTENDIG

KAN MIDDELGROTE RUIMTES VULLEN

SENSATIONELE SOUND BINNEN 5 METER

23 
cm

19 
cm

BINNEN TOT
500 m2

BUITEN TOT
25 m

OPTIMAAL
70 m2

OPTIMAAL
5 m



ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL

ADVANCED ADVANCED ADVANCED

ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATESMALL MEDIUM LARGE XL

AUDISSE POWERPLAYER ROCKPRO

TEAMBOX

ROCKHART

DABBOX UBOX 500R DABMATE TEAMPLAYER

ROCKBULL

DABPRO UBOX 400R ROCKBOX WORKSTATION

SOLOWORKER

WORKTUBE
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VANAF JULI 
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De DabBox is de trouwe 
middenvelder in het 
PerfectPro assortiment.
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De aangegeven specificaties hebben betrekking op 
producten zoals deze actueel worden geleverd aan onze 
dealers. Deze kunnen afwijken van eerder geleverde 
producten en producten op voorraad bij de dealers. 
Alle specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele 
aanpassingen en fouten.



DABBOX
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SPELER WIFI USB 
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LAADT 
TIJDENS 
SPELEN

TYPE ACCU SPEAKER
UITGANGSVERMOGEN

INTERNE
CHARGER

MEDIA POWER SOUND

BESTEL BIJ 
INFO@PERFECTPRO.EU

Kijk voor meer informatie, 
product film, technische 

specificaties, handleiding 
en meer op perfectpro.eu 

of scan de QR-code.
7 WATT4 X C NiMH

https://www.perfectpro.eu/nl/product/dabbox/

