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© tekst en afbeeldingen PerfectPro B.V.
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Alle radio-ontwerpen zijn geregistreerd en in licentie gegeven aan PerfectPro B.V.
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PerfectPro is al meer dan  
15 jaar gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en bouwen van 
werkradio’s voor vakmensen.

Waar hard gewerkt wordt, staat en slaat PerfectPro al 15 
jaar aan. Je hoort de werkradio’s op bouwplaatsen, in 
fabriekshallen, magazijnen, werkplaatsen, schuren, stallen 
en op stijgers. Ook in garages, ateliers, op het boerenland, 
evenementen, scheepswerven en in jachthavens. Overal 
dus, waar vakmensen hard aan het werk zijn en de beste 
sound eisen.

WERKRADIO’S 
VOOR VAKMENSEN

HEAVY DUTY: ELKE PERFECTPRO RADIO
IS BESTAND TEGEN ALLES.
Een PerfectPro radio speelt onverstoorbaar 
door onder zware omstandigheden. Ze zijn 
water-, stof- en schokbestendig, zeer robuust 
gebouwd en uitgerust met dikke knoppen die 
makkelijk te bedienen en schoon te maken zijn.

PROFESSIONEEL: ELKE PERFECTPRO RADIO IS 
OP MAAT GEMAAKT VOOR VAKMENSEN
Voor iedere vakman draait een PerfectPro 
radio minimaal een volle werkdag op een 
universele accu. Echter heeft de ene vakman 
andere soundoplossingen nodig dan de andere. 
PerfectPro heeft daarom door de jaren heen 
een breed assortiment opgebouwd om aan alle 
specifieke eisen voldoen.

HIFI: ELKE PERFECTPRO RADIO
GEEFT SUBLIEM GELUID.
PerfectPro radio’s doen in geluid niet onder 
voor de beste HiFi merken. Alles draait om 
het allerbeste geluid. Elke radio is door audio 
liefhebbers samengesteld uit onderdelen van 
de hoogste kwaliteit op basis van de laatste 
technologie. Bij ons audiogereedschap staat het 
geluid centraal en niet het accu-systeem.
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*  Dit zijn algemene richtlijnen. Er zijn enkele uitschieters naar boven en naar beneden.
**  Referentie ruimte is een warehouse met opgestapelde dozen.

2 tot 7

tot 150

7 tot 15

tot 1.000  > 1.000  >> 1.000

tot 10

15 tot > 50 > 50

tot 25 tot 50 > 50

SMALL MEDIUM LARGE XL

HET BREEDSTE ASSORTIMENT
WERKRADIO’S OP DE MARKT 
Om aan alle wensen tegemoet te komen hebben 
wij een zeer breed assortiment ontwikkeld: Van de 
kleinste werkradio tot de grootste en van de meest 
simpele (kwaliteits) radio tot de meest geavanceerde 
multifunctionele alleskunner.

ONZE TYPISCHE TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor geluid dat dichtbij beluisterd wordt, in 
bijvoorbeeld kleine binnen ruimtes, is minder vermogen 
nodig om “ruimte vullend te zijn” dan voor geluid dat 
beluisterd wordt op bijvoorbeeld een steiger.

Over het algemeen hanteren wij drie categorieën waar 
wij onze radio’s op door ontwikkelen.

Iedere situatie z’n 
eigen audio oplossing
Stof, zand, vocht, water, valpartijen, klappen, hitte of kou, daar 
kunnen ze allemaal tegen. De situaties waarin onze draagbare 
accu radio’s in terecht komen zijn eindeloos. 

De diversiteit aan vakmensen die dagelijks ons audiogereedschap gebruiken is 
dan ook enorm. En iedere professional heeft weer net andere eisen. Zo is de 
ene altijd onderweg, werkt de ander in de eigen werkplaats en is de volgende 
juist altijd in de buitenlucht.

UITGANGSVERMOGEN
(WATT)

RUIMTEVULLEND BINNEN**

(AANTAL M²)

RUIMTEVULLEND BUITEN 
(IN METER AFSTAND TOT RADIO)

RICHTLIJNEN*

PER CATEGORIE
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Een locatie met wel of geen FM, DAB+? 
Telefoon geen bereik of bijna op? Onze 
apparaten zijn meer dan alleen een 
radio of Bluetooth speaker. Ze spelen 
onafhankelijk meerdere media af via 
een simpele display, zodat ongeacht 
de situatie ons audiogereedschap altijd 
aan het werk kan. 

Ons audiogereedschap is veel 
meer dan alleen radio

WIFI
Is het DAB+ signaal in de werkplaats zwak 
maar is er wel WiFi? Connect dan met de 
hotspot en luister met 1 druk op de knop 
zonder problemen. Internet radio is de 
wereldontvanger anno de toekomst, je 
ontvangt duizenden radiozenders uit alle 
landen van de wereld haarscherp en in stereo.

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 
in grote gebouwen of verlaten gebieden, is 
er nog steeds FM. Geen zorgen, iedere radio 
is uitgerust met FM ontvangst.
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POWERBANK
De radio’s hebben sterke accu’s die ook 
als powerbank kunnen dienen met 5V/1,2A 
uitgang. Connect de telefoon met de USB-
poort en hij wordt weer opgeladen.

USB
Download je favoriete playlists op een USB- 
stick en speel ze direct af op je radio. Geen 
gedoe dus met telefoons of andere apparaten 
als je gewoon een playlist wilt draaien.

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.

CALL SPEAKER
Middels een ingebouwde microfoon kan de 
radio ook als call speaker gebruikt worden. 
Handig, als je een telefoontje moet 
opnemen maar wel door wilt werken.

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.

7
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Wij doen geen concessies op 
de kwaliteit van de materialen 
waar wij mee werken
Alles draait om het allerbeste geluid. Elke radio is door audio 
liefhebbers samengesteld uit onderdelen van de hoogste kwaliteit 
op basis van de laatste technologie.

STOF PROOF
Op werkplaatsen en buitenplekken valt 
niet te ontkomen aan stof, zand en 
gruis. Daarom hebben al onze radio’s 
een hoge gecertificeerde stofdichtheid.

SCHOK PROOF
Met de kennis van 15 jaar aan 
reparaties door hardhandig gebruik 
ontwikkelen wij onze producten aan 
de binnen-en buitenkant door met 
slimme schokbestendige innovaties.

WATER PROOF
Regen, zweet, natte bouwplaatsen, 
een overnachting op de steiger, 
storm op zee, onze radio’s maken 
het allemaal mee. Daarom hebben al 
onze radio’s een hoge gecertificeerde 
waterbestendigheid.
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Hoogwaardige 
neodymium 
magneten zijn 
extra sterk 
waardoor de radio 
compact en licht 
kan blijven maar 
er wel een hoog 
uitgangsvermogen 
gerealiseerd kan 
worden.

15 WATT 
NEODYMIUM 
SPEAKER

Met rubberen 
bescherming voor 
waterbestendigheid. 
Speelt MP3, AAC & 
FLAC bestanden af.

USB-INGANG

Veel power voor extra uitgangsvermogen, 
maar ook een extra lange speelduur van 
18 tot 24 uur.

INGEBOUWDE LITHIUM ACCU

De op maat gemaakte antenne is flexibel om klappen 
op te kunnen vangen. Geoptimaliseerde ontvangst voor 
DAB+ en FM o.a. ook voor in ruimtes waar veel ijzer is.

FLEXIBELE NEERKLAPBARE ANTENNE 

Verstevigd 
met rubberen 
schokblokken en 
handgreep. Optie om 
radio in kantelstand 
te kunnen zetten.

ERGONOMISCHE 
BESCHERMKOOI

Voor eenvoudige bediening, 
ook met handschoenen, zijn 
de knoppen supersized en 
van rubber.

DIKKE RUBBEREN 
KNOPPEN

EEN PERFECTPRO RADIO IS 
SAMENGESTELD UIT COMPONENTEN 
VAN ZWARE KWALITEIT

Bestendig tegen slijtage na 
contact met zware werkschoenen, 
bouwmaterialen en werkapparatuur.

EXTRA LANGE 
NEOPREEN KABEL



Universeel accusysteem 
op maat gemaakt voor 
werkradios

ACCUSYSTEEM PERFECTPRO

INGEBOUWDE LITHIUM ACCU

Bij de bouwradio’s die veel vermogen 
eisen of heel klein moeten zijn, hebben 
we Lithium Accus ingebouwd. Lithium 
heeft een grote stroomdichtheid. 
Lithium accu’s zijn daarom zeer geschikt 
voor modellen die extreem vermogen 
eisen of zeer compact moeten zijn.

NiMH ACCUS
De universele NiMH accu’s zijn speciaal voor PerfectPro 
ontworpen hoogwaardige accu’s. Ze zijn krachtiger dan
de gangbare consumenten batterijen maar wel 
universeel uitwisselbaar met andere 
elektronica. Ze hebben veel power en
een lange levensduur. 

GARANTIE
De lader van de PerfectPro 
werkradio’s en de PerfectPro 
oplaadbare NiMH batterijen 
zijn op elkaar afgestemd. Het 
is dan ook aanbevolen om 
PerfectPro oplaadbare NiMH 
batterijen te gebruiken.

UNIVERSELE
ACCU PACKS

DE HELE
WERKDAG 

DRAADLOOS:
Vrijwel alle PerfectPro 
radio’s hebben een 
ingebouwde charger 
en een universeel 

accusysteem. 
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WAAROM EEN PERFECTPRO ACCU?

WAAROM ONS ACCU-SYSTEEM?

UNIVERSEEL

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).

GUNSTIG GEPRIJSD

Ons accusysteem is geoptimaliseerd 
voor een optimale werking van een 
radio een werkdag lang, niet voor 
bijvoorbeeld een kettingzaag of 
een slijper. Waarom zou je je dure 
powertool accu voor je werkradio 
te gebruiken?

INGEBOUWDE CHARGER

Onze radio’s hebben ingebouwde 
opladers. Dat betekent dat je nooit 
de accu eruit hoeft te halen, wel zo 
makkelijk. Stop de stekker in het 
stopcontact en al snel kan je radio er 
weer een werkdag tegen aan. Bij de 
meeste modellen laadt de accu ook 
op tijdens het spelen.

MERK SYSTEMEN

PROFIT
Andere bouwradio’s zijn ontworpen 

om gebruik te maken van een 
accusysteem wat voor heel andere 

doeleinden is ontwikkeld.

Goed voor power tools, bijvoorbeeld 
kort, sporadisch hoog vermogen.

Groot. Ontworpen voor
andere apparaten.

Zwaar. Moet ook een slijper of 
boormachine kunnen aandrijven.

Hoog. Waarom zou je een accu van 
€ 70 of meer in je radio stoppen? 
Die accu wil je toch liever voor je 

power tools gebruiken?

PURPOSE
Een PerfectPro accu is specifiek 

ontworpen voor de radio waar hij 
in zit.

Goed om een hele dag radio 
aan te hebben staan.

Klein. Precies goed
voor de radio.

Licht. Hoeft alleen de radio 
van stroom te voorzien.

Laag. De accu voor een 
bouwradio hoeft niet meer 

dan € 10 te kosten.

FIT FOR...

VERMOGEN

OMVANG

GEWICHT

PRIJS

Variabel. Iedere paar jaar zullen
de systemen veranderen.

Hoog. Batterijen zijn ook over 
10 jaar nog verkrijgbaar.

DUURZAAMHEID
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Ik gebruik de radio overdag 
tijdens het werken (schilder) 
tot nu toe boven verwachting 
goed. Hij is klein en compact 
en de zenderlijst van de DAB+ 
is zeer overzichtelijk. Als de 
radio aan de netstroom zit en 
muziek afspeelt laad de accu 
gewoon op! Dat is zeer handig. 
Als de accu vol zit gaat hij wel 
zo’n 3 dagen mee op middel 
volume. De radio is wat duurder 
maar zijn geld meer dan waard! 
Echt een aanrader.

P. VAN DEN BERG - SCHILDER

Het multifunctionele topmodel
Uitgerust met een high performance neodymium speaker 
aangedreven door een ingebouwde Lithium accu. 
Daardoor is het erg compact, licht maar wel met een 
hoog uitgangsvermogen en een lange speelduur.

POWERPLAYER
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Bescheiden
high performance 
krachtpatsers
Oersterk en net als het hele assortiment bestand tegen vuil, stof, vallen en stoten. 
Geluid waar geen smartphone of speakertje bij in de buurt komt. Maar toch klein 
genoeg voor de borstzak of werktas. Ofwel, hard werken en met volle teugen 
genieten van audio, terwijl je niemand tot last bent of afschrikt.

SMALL
SCAN DE

QR-CODE VOOR
MEER INFORMATIE 
OVER DE SMALL 

RADIO’S
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Art. nr. AB1
EAN: 8719689465155

Het Zwitsers zakmes voor HiFi liefhebbers
Unieke alleskunner: FM, DAB+, WIFI radio, 
USB/MP3 speler, Bluetooth speaker, 
powerbank voor je mobiel, wekker, call 
speaker i.c.m. microfoon, app-bestuurbaar 
via telefoon.

AUDISSE

Voor ik het wist zat ik 
er als een klein kind 
de hele dag mee te 
spelen en ik sleep hem 
overal mee. Zo is radio 
weer leuk en dit is een 
blijvertje bij mij.”

- TEVREDEN KLANT
OVER AUDISSE

DE RADIO’S HEBBEN EEN ROBUUSTE 
AFWERKING MET RUBBEREN KNOPPEN, 
METALEN BESCHERMING, SLAGVAST 
ABS KUNSTSTOF EN BESCHERMBAND.

DE WATERDICHTE 360 GRADEN 
SPEAKER ZORGT VOOR EEN VOL 
GELUID RONDOM ZODAT IEDERE
HOEK BEREIKT WORDT.

DE VERZWAARDE METALEN CLIP VAN 
DE SOLOWORKER KLEMT DE RADIO 
STEVIG VAST AAN BIJVOORBEELD JE 
RIEM OF BORSTZAKJE.

Art. nr. DPR2
EAN: 8719689465193

De toegankelijke en robuuste vriend
Robuust instapmodel werkradio met de 
stevigste speaker in de markt en DAB+. 
Kan overal terecht: in garages, schuren, 
werkplaatsen en buitenplekken. Past ook 
makkelijk in een werktas.

DABPRO

Art. nr. SW3
EAN: 8719689465247

De ultieme pocket radio
Voor als je bescheiden wilt overkomen 
maar toch continu de beste sound om je 
heen wilt hebben. Omhult je overal met zijn 
grootse geluid, voor iedereen die niet de 
hele dag een koptelefoon op wil.

SOLOWORKER

Art. nr. WTB3
EAN: 8719689465254

De ideale reisgenoot
Klein genoeg om in je tas te passen. 
Groot genoeg om indrukwekkend geluid 
te produceren. Kan net als alle andere 
PerfectPro radio’s tegen een stootje. En 
tegen vuil, stof en vocht.

WORKTUBE
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Krachtig en compact 
professioneel 
audiogereedschap
De stevigere jongens die heel veel professionals aantrekken. Ongehoord sterk. 
Ongehoord geluid. Vullen ruimtes tot 1.000 m² met super-sound. Accu radio’s voorzien 
van interne charger, FM, DAB+ en Bluetooth. Een krachtige compacte draagbare 
audiotool die zich overal op z’n plek voelt. Ofwel, als je de hoogste eisen stelt aan de 
apparaten waar je mee werkt dan kies je dit gereedschap voor je audio behoeftes. 

MEDIUM

SCAN DE
QR-CODE VOOR

MEER INFORMATIE 
OVER DE MEDIUM 

RADIO’S
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Art. nr. UB400R2
EAN: 8719689465308

De NoNonsense Bouwbox
Speelt een dag draadloos FM, DAB+ 
of Bluetooth. Een compact apparaat 
zonder fratsen, voorzien van de nodige 
basisfuncties.

UBOX 400R

Art. nr. RBX3
EAN: 8719689465216

De NoNonsense rouwdouwer
De Rockbox is een klassieker die z’n plekje 
op bouw- en werkplaatsen met de jaren 
heeft opgeëist. Deze no-nonsense radio 
doet wat ie moet doen: FM, DAB+ radio en 
Bluetooth voor een heel scherpe prijs.

ROCKBOX

Art. nr. RP2
EAN: 8719689465452

De krachtige alleskunner
De meest veelzijdige bouwradio ooit 
gemaakt, vol met technologie. Ondanks dat, 
kan deze ook nog eens een ongelooflijke 
stoot hebben. Via een hotspot kan deze 
radio de hele wereld ontvangen.

ROCKPRO

Art. nr. PP2
EAN: 8719689465278

Het multifunctionele topmodel
Uitgerust met een high performance 
neodymium speaker aangedreven door 
een ingebouwde Lithium accu. Daardoor 
erg compact, licht maar wel met hoog 
uitgangsvermogen en lange speelduur.

POWERPLAYER

Art. nr. UB500R2
EAN: 8719689465292

De robuuste krachtpatser
Ruw ontwerp met een zeer robuuste 
karakteristieke rolkooi. Uitgerust met de 
noodzakelijke functionaliteiten en een USB 
speler.

UBOX 500R

Art. nr. DBX3
EAN: 8719689465186

De klassieker
Een klassieker op het gebied van design en 
incasseringsvermogen. De oversized speaker 
in een grote klankkast zorgt voor een 
geweldig warm geluid. Voorzien van alle 
essentiële functionaliteiten.

DABBOX

Art. nr. NBX2
EAN: 8719689465261

De meest veelijdige werkplaats radio
High End Internet radio. Produceert 
warme sound uit een oversized speaker. 
Perfect waar DAB signaal beperkt is en 
een hotspot aanwezig is

NETBOX
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Zwaargewicht
premium draagbare 
audio-installaties:
een klasse apart
Op alle fronten. Gepantserd geluid. Stoer, robuust en onaantastbaar. Speelt 
onverstoorbaar in de zwaarste omstandigheden. In werk- en buitenruimtes van meer 
dan 1000 m². In principe zijn dit draagbare audio-installaties met (extra) grote speakers, 
topklasse versterkers en sterke woofers. Geluid waar niet aan te ontkomen valt. Als ie 
wat zachter staat geloof je je oren niet. En als ie wat harder staat: verderop ook niet.

LARGE SCAN DE
QR-CODE VOOR

MEER INFORMATIE 
OVER DE LARGE 

RADIO’S



- BOB SMIT, STRATENMAKER
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Art. nr. TBX2
EAN: 8719689465322

De handzame reus
Een echte teamspeler. Met de laatste 
technische hoogstandjes. Uitgerust met 
een Lithium accu, 25 Watt speaker, tweeter 
en woofer speelt deze box extra lang en 
hard door.

TEAMBOX

De Rockhart is een toestel dat aardig
wat geld kost, maar zou hem niet meer
kunnen missen. Er bestaat gewoon geen betere, ik ken 
geen apparaat dat zo goed altijd werkt als dit apparaat. 
Klinkt echt vet, kan tegen een stootje en water.”

Art. nr. WS3
EAN: 8719689465179

De imponerende alleskunner
Indrukwekkende alleskunner met een 
sublieme stereo performance. Een stevige 
krachtpatser, maar een stuk compacter en 
handzamer dan de andere grote stereo 
radio’s.

WORKSTATION

Art. nr. RB2
EAN: 8719689465339

De mobiele HiFi stereo-installatie
Dit is een radio die respect afdwingt. Een 
professionele audiomachine met een sterke 
set speakers, woofers en tweeters. Dit is 
meer dan radio: dit is een mobiele HiFi- 
installatie.

ROCKBULL

XL
KLASSE

ZIE VOLGENE PAGINA

Art. nr. TP3
EAN: 8719689465315

De klassieke blazer
De Teamplayer staat voor z’n eigen 
traditionele fanclub bekend als “bouwradio”. 
Hij is sterk, zwaar, robuust en produceert 
een krachtig geluid. Daarnaast is ie 
voorzien van de nieuwste technologie.

TEAMPLAYER



Veel gebruikt door buitenwerkers 
en op grote projecten. Ongekend 
populair bij iedereen die het 
beste en het grootste wil. 

ROCKHART
DE BAAS.
DE GROOTSTE 
EN KRACHTIGSTE 
BOUWRADIO OOIT 
GEMAAKT. 

Een eigen league
De naam “Rockhart” is beter bekend bij professionals in eigen land, 
Nederland, dan het merk PerfectPro. Met zijn twee enorme woofers blaast 
hij alles weg dat dapper genoeg is om in z’n buurt te komen. Hoewel 
het geluid geweldig is, ook bij lagere volumes, heeft het de reputatie 
opgebouwd de grootste en luidste bouwplaatsradio ooit te zijn.

XL KLASSE



21

“De radio staat de hele dag aan. Die accu zit erin 
en blijft erin! Geen doe dus, aan het einde van de 
dag gewoon de stekker erin dan laadt ie weer op.”

- P. MEIER, AANNEMER

De Rockhart is onlangs geüpgraded met een enorme lithiumbatterij. 
Geen zorgen, hij is ingebouwd en wordt opgeladen wanneer de 
radio op het elektriciteitsnet wordt aangesloten. 

MULTIFUNCTIONEEL 
AUDIOGEREEDSCHAP

De Rockhart speelt zowel FM als 
DAB+ radio. Maar bovendien is het de 
grootste en luidste Bluetooth speaker.

Art. nr. RH3
EAN: 8719689465346
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TÜV/GS
GECERTIFICEERD

HOGE
IP NORM

2 JAAR
GARANTIE



De koptelefoon die 
geen koptelefoon is

De hoogwaardige waterdichte 360 graden 
Neodymium speaker is ontworpen om de 
gebruiker een unieke geluidservaring te geven. 
Net als bij een koptelefoon zit je midden in het 
geluid als je ‘m aan je broekriem of borstzakje 
“clipped”. Daarnaast vult ie gemakkelijk een 
kleine ruimte met een vol geluid.

SOUND BUBBLE

De Soloworker creëert voor de gebruiker een “sound 
bubbel”. De gebruiker zit daardoor midden in het geluid, 
echter heeft de omgeving er geen last van. Bovendien, 
in tegenstelling tot de koptelefoon, kunnen geluiden van 
buitenaf goed waargenomen worden. Wel zo fijn als je 
met gevaarlijke apparaten in de weer bent.

BEKIJK DE 
SOLOWORKER OP 
PERFECTPRO.EU

INGEBOUWDE LITHIUM ACCU

Bij de Soloworker is een Lithium Accu ingebouwd. 
Lithium heeft een grote stroomdichtheid. Lithium 
accu’s zijn daarom zeer geschikt voor modellen 
die veel vermogen eisen maar wel zeer compact 
moeten zijn.

SPEAKER
AAN DE 
BOVENKANT
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De PerfectPro Soloworker ontvangt ook DAB+.
Wat is DAB+ precies en wat is het verschil met FM?

MOBIELE BEROEPEN

Werk je op hoogte, loop je veel heen 
en weer, of heb je de hele dag door 
verschillende projecten? Dan is dit 
het ideale apparaat. Clip ‘m vast en 
je zit waar dan ook midden in het 
beste geluid.

NATTE BEROEPEN

Werk je vaak buiten in de regen, 
met veel water of moet het apparaat 
schoongemaakt kunnen worden? De 
waterdichte speaker zorgt ervoor dat 
dit geen probleem is.

CABINE BEROEPEN

Heeft de cabine van jouw hijskraan, 
vorkheftruck, tractor of boot geen 
ingebouwde radio? De Soloworker neem 
je makkelijk mee en vult met een druk 
op de knop jouw cabine.

DAB+ RADIO ONTVANGST 
WERKT ANDERS DAN FM 
RADIO ONTVANGST.

• Bij FM kunt u een zwakke zender 
vaak nog wel enigszins ontvangen, 
dan wel waarschijnlijk met een 
ruisend of krakend geluid.

• DAB+ ontvangst werkt digitaal en 
als er ter plaatse niet voldoende 
signaal is hoort u niets. Geen ruis of 
kraken zoals bij FM dus. Dit ligt niet 
aan de radio, maar aan het feit dat 
er te weinig DAB+ signaal is op die 
plaats.

• DAB+ regel is: geen ontvangst = 
geen geluid.

WAT KUN JE DOEN ALS JE 
ERGENS NIET DIRECT DAB+ 
ONTVANGST HEBT.

• Richt altijd eerst de antenne recht 
verticaal omhoog.

• Zet de radio niet te dicht bij 
potentiële storingsbronnen zoals 
LED lampen, acculaders, draaiende 
machines, computers, grote metalen 
vlakken etc.

• Zet de radio aan en activeer in het 
DAB+ menu een volledige scan.

• In het display van de radio ziet 
u het verloop van de scan en het 
aantal zenders die worden gevonden 
op de plaats waar de radio op dat 
moment staat.

INCLUSIEF 
BESCHERMHOES
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Online mood
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Beleef onze 
producten
online!
Natuurlijk wil jij de beste soundoplossing 
voor jouw werksituatie! Nu is het 
praktisch niet mogelijk je ons geluid 
te laten beleven op afstand, dit kan 
eigenlijk alleen maar LIVE. Om je 
toch zo veel mogelijk inzicht te 
geven werken wij hard aan een 
online omgeving die je een 
stukje belevenis meegeeft.

HAARSCHERPE
DETAILSHOTS
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TECHNISCHE GEGEVENS

50 SECONDE PRODUCT VIDEO

FUNCTIONALITEITEN VIDEO’S

BEN JIJ KLAAR VOOR MEER BOUWRADIO?

FAQ &
HANDLEIDINGEN



HOOG
UITGANGS-
VERMOGEN

HOOG
UITGANGS-
VERMOGEN

SMALL
GESCHIKT VOOR

WERKPLAATSEN TOT 350 M2

MEDIUM
GESCHIKT VOOR

WERKPLAATSEN TOT 1.000 M2

4  AUDISSE 9  POWERPLAYER 11  ROCKPRO

3  SOLOWORKER 7  UBOX 500R 8  DABBOX1  WORKTUBE

2  DABPRO 5  UBOX 400R 6  ROCKBOX

UL
TI

M
AT

E
AD

VA
NC

ED
ES

SE
NT

IA
L

10  NETBOX

1

6 X AA NiMH 11 UURWORKTUBE2

4 X C NiMH 19 UURDABPRO

SOLOWORKER LITHIUM 
INGEBOUWD 11 UUR3

LITHIUM 
INGEBOUWD 18 UURAUDISSE4

6 X AA NiMH 14 UURUBOX 400R5

6 X C NiMH 21 UURROCKBOX6

6 X AA NiMH 11 UURUBOX 500R7

4 X C NiMH 12 UURDABBOX8

FM MET RDS, DAB+,
BLUETOOTH & AUX IN

USB 
SPELER WIFI USB 

LADER
LAADT 
TIJDENS 
SPELEN

TYPE ACCU SPEELDUUR

STEREO PAIRING

RADIO PAIRING

STEREO PAIRING

NEODYMIUM SPEAKERS

EXTRA RUW

STEREO PAIRING

INTERNE
CHARGER

MEDIA POWER SPECIAL



PAS OP!
ALLEEN VOOR PROFESSIONALS 

Verkeerd gebruik van deze krachtige 
machines kan leiden tot serieuze 
conflicten met klanten, buren of 

leidinggevenden.

HOOG
UITGANGS-
VERMOGEN

HOOG
UITGANGS-
VERMOGEN

LARGE
GESCHIKT VOOR WERKPLAATSEN

GROTER DAN 1.000 M2

XL
GESCHIKT VOOR WERKPLAATSEN 

VEEL GROTER DAN 1.000 M2

15  ROCKBULL 16  ROCKHART

13  TEAMBOX 14  TEAMPLAYER

12  WORKSTATION

NEODYMIUM SPEAKER

STEREO PAIRING

NEODYMIUM SPEAKERS

CALL SPEAKER

GROTE WOOFER

RUW DESIGN

2 X GROTE WOOFER

DE GROOTSTE

LITHIUM 
INGEBOUWD 24 UURPOWERPLAYER9

6 X C NiMH 8 UURNETBOX10

ROCKPRO 18 UUR11

28 UURWORKSTATION12

27 UURTEAMBOX13

41 UURTEAMPLAYER14

18 UURROCKBULL15

20 UURROCKHART16

FM MET RDS, DAB+,
BLUETOOTH & AUX IN

USB 
SPELER WIFI USB 

LADER
LAADT 
TIJDENS 
SPELEN

TYPE ACCU SPEELDUURINTERNE
CHARGER

MEDIA POWER SPECIAL

LITHIUM 
INGEBOUWD

6 X D NiMH

LITHIUM 
INGEBOUWD

6 X D NiMH

LITHIUM 
INGEBOUWD

LITHIUM 
INGEBOUWD



Art. nr. B-AA6
EAN: 8719689465360

• 6 x AA (HR6)
•  1,2 Volt
•  Capaciteit per batterij 2500 mAh

NiMH BATTERIJEN AA
Geschikt voor:
WORKTUBE, UBOX400R, 
UBOX500R

Art. nr. B-C2
EAN: 8719689465377

• 2 x C (HR14)
• 1,2 Volt
• Capaciteit per batterij 4000 mAh

NiMH BATTERIJEN C
Geschikt voor:
DABPRO, DABBOX, 
ROCKBOX, NETBOX

Art. nr. B-D2
EAN: 8719689465384

• 2 x D (HR20)
• 1,2 Volt
• Capaciteit per batterij 8000 mAh

NiMH BATTERIJEN D
Geschikt voor:
WORKSTATION, 
TEAMPLAYER

PerfectPro Battery Packs
PerfectPro hoge capaciteit NiMH batterijen zijn voorgeladen en 
hebben een zogenaamde ‘lage zelfontlading’. Dit alles voor een 
langere levensduur en een langere speelduur. Om je oplaadbare 
PerfectPro werkradio’s na verloop van tijd weer te voorzien van een 
verse lading energie zijn de volgende NiMH batterijen verkrijgbaar.

GARANTIE
De lader van de PerfectPro 
werkradio’s en de PerfectPro 
oplaadbare NiMH batterijen 
zijn op elkaar afgestemd. Het 
is dan ook aanbevolen om 
PerfectPro oplaadbare NiMH 
batterijen te gebruiken.
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VOOR MEER 
INFORMATIE OVER 

ONS ACCUSYSTEEM, 
ZIE PAGINA 10



De handzame reus
Uitgerust met een Lithium 

accu, 25 Watt speaker, tweeter 
en woofer speelt deze box 

extra lang en hard door.

TEAMBOX

- B. DE VRIES, HOVENIER

Na een Rockbox van ditzelfde merk 
nu een iets grotere gekocht en dan 
oplaadbaar met een ingebouwde accu! 
Tot nu toe bevalt dit super goed! Het 
geluid is heerlijk en hij speelt lekker 
lang op 1 keer laden.”
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WWW.PERFECTPRO.NL
Prijzen in deze folder zijn adviesprijzen en geldig van 1 september tot 1 januari 2021. Acties en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  
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. PerfectPro geeft 2 jaar garantie op haar radio’s en werkspeakers. Batterijen, als zijnde verbruiksartikelen, 
hebben een garantie van 1 jaar. Alle specificaties zijn onder voorbehoud van eventuele aanpassingen en fouten. Copyright tekst en afbeeldingen PerfectPro B.V. Diverse 
merken en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van PerfectPro B.V. Alle radio-ontwerpen zijn geregistreerd en in licentie gegeven aan PerfectPro B.V. Het Bluetooth-
woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.


