
BLUESOUND en QOBUZ slaan de handen in elkaar: streaming audio verlost van MP3 kwaliteit 

Vanaf 6 maart tot 31 mei 2014 krijgen de kopers van één of meerdere producten van het Bluesound  
ecosysteem  de mogelijkheid om 3 maanden lang het ‘QOBUZ HIFI” abonnement  gratis uit te proberen,  
de enige streaming muziekdienst in échte CD-kwaliteit.

QOBUZ streaming muziekdienst en het audiofiele BLUESOUND HiFi streamingsysteem zijn een perfecte 
match

Sinds de laatste update van de Bluesound firmware in december vorig jaar is een nieuwe muziekdienst 
beschikbaar voor alle Bluesound gebruikers. QOBUZ biedt de mogelijkheid om naar meer dan 20 miljoen 
nummers te luisteren in échte CD-kwaliteit (FLAC 16 bits / 44,1 kHz). Muziekliefhebbers kunnen eindelijk 
genieten van al hun muziek in een weergavekwaliteit die het best bij hun past: gecomprimeerd in MP3  óf 
“lossless” in de vertrouwde CD kwaliteit.  Kortom een gedwongen stap achteruit naar MP3 hoeft nu niet 
meer zomaar geaccepteerd te worden!

Om de komst van Qobuz, deze kwalitatief hoogwaardige muziekdienst,  luister bij te zetten en nieuwe 
gebruikers van het Bluesound ecosysysteem de mogelijkheid te bieden vrijblijvend kennis te maken met 
de audiofiele kwaliteiten van deze muziekdienst, start Bluesound vanaf 6 maart een joint promotion met 
Qobuz: bij aanschaf van  één of meerdere Bluesound producten krijgt de nieuwe eigenaar een gratis  
abonnement van 3 maanden op de unieke streamingdienst van Qobuz in échte CD-kwaliteit  (waarde van 
€ 59,97). Een fraaie manier om de bevrijding van gecomprimeerde muziekweergave te vieren.

Qobuz heeft als streven om de beste muziekdienst ter wereld te zijn en biedt meer dan 20 miljoen tracks 
aan in échte CD-kwaliteit, zowel voor streaming als voor aankoop*. Deze unieke streaming muziekdienst 
stelt tevens een kleine 10.000 albums beschikbaar voor download* in Studio Masters kwaliteit  
(24 bits / tot 192 kHz). Een absolute buitenkans voor muziekliefhebbers!

De combinatie tussen Qobuz en de hifi streamingproducten van Bluesound maakt deze aanbieding tot het 
beste streamingpakket dat op de markt verkrijgbaar is.

Meer informatie over deze aanbieding is verkrijgbaar bij de geauthoriseerde Bluesound dealers in  
Nederland,  België en Luxemburg of via de website: www.bluesound.info

*Beschikbaar in België, Luxemburg en Nederland vanaf april 2014.
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Afbeeldingen Bluesound: Hoge resolutie
Logo’s Bluesound: Hoge resolutie
Facebook: https://www.facebook.com/BluesoundBenelux
Twitter: @BluesoundBNL

http://www.bluesound.com/stores
http://www.bluesound.info
https://www.dropbox.com/sh/8ieuqipp0ziujua/F5bWyntkSy
https://www.dropbox.com/sh/7jjv51xpm8c916z/tePSt_nDED
https://www.facebook.com/BluesoundBenelux
https://twitter.com/BluesoundBNL
http://www.qobuz.com/
http://www.bluesound.info


Over AND Benelux:

AND Benelux is distributeur van merken die geluidskwaliteit als belangrijkste uitgangspunt hebben bij de 
ontwikkeling van hun producten. Met de merken NAD, DALI en BLUESOUND zijn zij al tientallen jaren sterk 
vertegenwoordigd binnen dit kwalitatief hoogwaardige en specifieke segment van de  
consumentenelectronica-markt. Met de sterk groeiende consumptie van muziek door muziekliefhebbers 
stijgt daarbij ook de vraag naar “beter klinkende” audio producten.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

AND Benelux, Culemborg (NL)
+31 (0)88 – 0152 152
ronald.wagemaker@andbenelux.com
erik.janssen@andbenelux.com

Over Qobuz:

QOBUZ is de eerste en enige online muziekdienst die in hifikwaliteit toegang biedt tot alle labels (grote en 
onafhankelijke) en tot alle artiesten in alle muziekstijlen.

Het aanbod van Qobuz:
- onbeperkte abonnementen op het streamen van muziek in echte cd-kwaliteit (16 bit / 44,1 kHz)
- lossless en in echte CD-kwaliteit (16 bit / 44,1 kHz) downloaden* uit de gehele catalogus : meer dan  
 20 miljoen titels
- in HD-kwaliteit (tot 24 bit / tot 192 kHz) downloaden* uit een grote keuze albums “QOBUZ Studio  
 Masters”

Qobuz biedt ook uitgebreide documentatie over de albums, met tienduizenden digitale teksten, biografieën 
en interviews met artiesten en veel exclusieve redactionele inhoud. Deze diensten zijn beschikbaar dankzij 
een desktop applicatie voor Windows en MAC OS en mobiele applicaties voor iOS, Android en Windows 8.

Het doel van QOBUZ: het aanbieden van de beste muziekdienst ter wereld. En eigenlijk biedt QOBUZ op 
een groot aantal punten exclusieve diensten aan die niet beschikbaar zijn bij zijn concurrenten.

*Beschikbaar in België, Luxembourg en Nederland vanaf april 2014.

Alles over Qobuz op: www.qobuz.com 
Facebook: https://www.facebook.com/qobuz
Twitter: @qobuz

Perscontact :
Mathis Grassot: pr@qobuz.com
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