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Italiaans hifi meubelmerk

blijft innoveren
Kenmerkend voor deze meubels is een schitterend design gekoppeld aan een ongelofelijk

afwerkingniveau. Ze worden met uitzonderlijk vakmanschap ontworpen en volledig
‘handmade’ geproduceerd in Italië. Er wordt gebruikgemaakt van unieke materialen
zoals Carbon Fiber, bijzondere houtsoorten, exclusieve leersoorten en specials zoals
plexiglas en suède.

De audiomeubels kennen een modulaire opbouw en kunnen daardoor aan
persoonlijke wensen worden aangepast. De mooi afgewerkte solid stainless
steel dragers worden met grote precisie
gedraaid en zijn van een uitzonderlijk ‘gewichtig’ niveau. De klankmatige
eigenschapen worden niet uit het oog
en oor verloren door middel van ontkoppeling en demping. Bassocontinuo kent
de volgende lijnen: de Classic, Reference, Revolution en Zen. Deze vindt u
allemaal op de website terug. Bijzondere
vermelding verdient B by Bassocontinuo, waarbij ‘B’ staat voor ‘Bespoken’,
op maat gemaakt. Het is een volledige
Custom Made lijn waarin bijna alles
mogelijk is qua uitvoering. Deze lijn stelt
zelfs de meest kritische en veeleisende
consument die de nadruk op design
legt tevreden. B by Bassocontinuo
staat synoniem voor exclusiviteit. Met

de speciale configurator kunt u als klant
een persoonlijk meubel samenstellen:
www.rack-configurator.com/
Opnieuw vormgegeven

Onlangs is de Revolution Line opnieuw
vormgegeven, de 2.0 versie. Het CFRP
Endoskeleton is volledig vernieuwd om
de interne weerstand te verbeteren
met behoud van dezelfde demping en
veerkracht. Een nieuw design voor de
bevestiging zorgt voor meer stabiliteit
en voor vermindering van torsiekrachten.
Het Carbon Cross is nu aan de onderkant gesloten en wordt geproduceerd
bij Ferrari/Maserati, de Carbon plateaus
bij Porsche. De serie is naast de Carbon
Fiber uitgebreid met twee nieuwe
uitvoeringen en optionele accessoires.
De Anti-Scratch is het nieuwe betaalbare instapmodel met een plateau van
matzwart gespoten MDF. De Leather/

Carbon is een prachtige nieuwe combinatie van leder en carbon. Dit plateau
bestaat uit een lichtgewicht multiplex
houten frame bekleed met leer met
binnenin een carbon paneel zoals bij B
by Bassocontinuo.
Optioneel zijn er een aantal handige
accessoires verkrijgbaar:
• Het ‘cable manager’ systeem voor de
geleiding van kabels. Dit is gemaakt
van geanodiseerd aluminium en kan
op aanvraag bekleed worden met leer.
• Een carbon fiber houder voor de
afstandsbediening.
• Een geanodiseerde aluminium hoofdtelefoon standaard eveneens
op
aanvraag te bekleden met leer.
• Binnenkort is ook een tablethouder
beschikbaar.
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