
XPERIENCE CENTER, BRUGGE
MAATWERK VOOR AL JOUW

MULTIMEDIA

Xperience Center Brugge is een ervarings- en verkooppunt van

multimediaproducten in de ruimst denkbare zin. “In een snel evoluerende sector

waarin nieuwigheden elkaar in ijltempo opvolgen, willen wij het vaste ankerpunt zijn,

waar je kan ontdekken welke van al die nieuwe producten en diensten voor jou van

nut zijn”, legt zaakvoerder Filip Michiels uit.

VAN SONY CENTER NAAR XPERIENCE CENTER!

Na zeven jaar Sony Center Brugge besloot Filip 
Michiels vorig jaar de winkel om te vormen tot
Xperience Center.  “Sony blijft één van onze huis-
merken”, zegt Filip. “Maar de doorstart naar Xpe-
rience Center bood ons de mogelijkheid om volle-
dig onafhankelijk een uniek producten- en diensten-
pakket samen te stellen.” Xperience Center, dat is
zien, horen, voelen en vooral beleven! Dé plek
waar de integratie van beeld en geluid, informatica
en mobiele multimedia voor een totaalbeleving
zorgt.“We hebben er van meetaf aan voor geko-
zen om onze merkenportefeuille beperkt te hou-
den, maar met diepgaande kennis van alle 
producten en hun mogelijkheden.” 

STERK IN AUDIOVISUELE MULTIMEDIA 

PROJECTEN

De voorbije jaren heeft Xperience Center Brugge
een ruime ervaring opgedaan in de wereld van
beeld, geluid en multimedia. Filip Michiels: “Cine-
ma thuis, muziek in alle huiskamers, je opnames
en films overal bekijken op TV, tablet, smart-
phone,... Het is duidelijk dat informatica en multi-
media steeds dichter bij elkaar komen. Met onze
ICT-expertise kan je rekenen op een feilloze inte-
gratie van al die audiovisuele en multimedia-appa-
ratuur.” Toe aan renovatie van woonkamer en/of
andere ruimtes? De televisie aan een beugel aan
de muur, op zoek naar een discreet tijdloos meu-
bel zonder zichtbare kabels? U bent er welkom
met uw plannen. Op maat van uw budget en wen-
sen wordt een vrijblijvende all-in-voorstel opge-
maakt.

TENDENZEN

Alles beweegt snel in multimedialand: van de flat-
screen gaat het momenteel naar de curved-tv, van
‘gewone’ HD naar UHD of 4K, van een modaal
scherm tot een 88inch scherm. “Stuk voor stuk 
evoluties die voor een sublieme televisie-ervaring
zorgen”, zegt Filip. “Ook voor de huidige evolutie
van surround naar soundbar hebben we begrip,

maar we willen de HiFi-surround home cinema ze-
ker niet definitief vaarwel zeggen. Beide mogelijk-
heden werken we dan ook grondig uit.”  Veel aan-
dacht gaat ook naar een eenvoudige bediening,
met een op maat geprogrammeerde afstands-
bediening dat toestellen achter de kastdeuren 
bedient met één druk op de knop.

OOK VOOR AUDIOFIELEN

Een centrale plek in het Xperience Center is weg-
gelegd voor Sonos. “Met zijn nieuwste Wireless 
HiFi System kun je alle muziek ter wereld strea-
men naar elke kamer”, zegt Filip. “Begin met één
kamer en breid dan overal uit om je huis van muur
tot muur te vullen met HiFi-geluid. Alternatieven
voor een kristalheldere klank komen van het Belgi-
sche merk Art Sound en van de Duitse marktleider
Canton, twee luidsprekermerken die design, klank-
kwaliteit en betaalbaarheid perfect combineren
met Sony of Onkyo versterker.

ALLE IT-NODEN

In informatica-oplossingen staat Xperience Center
bijzonder sterk. Naast aankoop-advies voor een
nieuwe laptop, all-in-one computer, tablet of multi-
media-server kan je ook terecht voor  de beveili-
ging en dienstverlening achteraf. Nood aan betere
WiFi? Diverse oplossingen voor het optimalisa-
teren van uw WiFi zijn voorhanden, ook aan huis.

FOTOGRAFIE & GSM

Ontdek er ook het assortiment van Sony camera's:
van reflexcamera’s tot pocketcamera’s en video-
camera’s, steeds met inbegrip van deskundige 
uitleg. Xperience Center biedt ook een mooie 
selectie van smartphones (Samsung en Sony) aan,
en is Telenet-agent. Kortom, bij Xperience Center
Brugge ben je steeds Mee met multimedia.

Gistelse Steenweg 356 X Sint-Andries X 050 30 06 49
mail@xperience-brugge.be
www.xbc.be X shop.xcb.be
www.facebook.com/XperienceBrugge
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief vol tips, primeurs, promoties en laatste nieuws
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Fil ip Michiels, zijn echtgenote Kristel Lambrecht en Olivier Debersaquesx

Open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 12u30 & 13u30 tot 18u.
Gratis ruime parking vooraan en achteraan


