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Van koekblik tot Lamborghini

SoundRacer maakt van iedere auto een grommend
monster
Ben je uitgekeken op het geluid dat je auto produceert en kun je je geen dure supercar
permitteren? Niet getreurd, want SoundRacer van theBrandstarters tovert iedere wagen om
tot een brullend monster. Zelfs het type ‘koekblik’ lijkt ineens over veel meer pk’s te
beschikken.
Je kent het wel, auto starten en wegrijden. Erbij nadenken doe je al lang niet meer. Toen je net het
rijbewijs had, stapte je nog met een beetje opwinding achter het stuur. Nu, jaren later, is die Opel,
Nissan, Toyota, Suzuki, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Renault of welk merk uit het goedkopere en
middensegment dan ook, eigenlijk niet meer dan een middel om van A naar B te komen. Geld voor
een fatsoenlijke wagen met ballen heb je niet. Toch is het mogelijk dat je in een supercar de straat uit
scheurt. Wat te denken van een Lamborghini V10? Of een Mustang V8? Of zelfs een Ferrari V12.
De SoundRacer is nieuw in Nederland en maakt van iedere ‘gewone’ auto een supersportwagen.
Inpluggen, afstemmen en gaan! Er verandert niets aan het uiterlijk en ook aan de motor wordt niet
gesleuteld. Wel hoor je het grommende geluid van een echte supercar. Marcel Vos van
theBrandstarters: “Met de SoundRacer hebben we een uniek product toegevoegd aan ons
assortiment hebbedingen. Velen zullen tijdens het rijden plezier beleven aan het prachtige geluid van
een sportwagen.”
Hoe werkt de SoundRacer?
Plug de SoundRacer in de sigarettenaansteker van je auto en stem af op de vrije FM-frequentie die
het apparaatje aangeeft. Na een korte en eenvoudige instelprocudere met het gaspedaal, registreert
de SoundRacer volautomatisch het optrekken, schakelen en afremmen van de motor. Dit wordt
vervolgens omgezet in het motorgeluid van een Ferrari V12, Lamborghini V10 of een Mustang V8. Zet
het geluid van de radio op het gewenste volume en het bescheiden gepruttel van een viercilinder
verdwijnt al snel naar de achtergrond. De SoundRacer is ook te gebruiken als normale FMtransmitter voor MP3-spelers. Zodra je een speler aansluit, zal het geluid van de sportwagen
dimmen.
De SoundRacer, in V8, V10 & V12 verkrijgbaar vanaf 34,95, is volgens Vos ‘een absolute must’ voor
raceliefhebbers en iedereen die aan cartuning doet. Helaas moet de ondernemer bezitters van een
elektrische auto nog even teleurstellen. Er wordt gewerkt aan een variant die ook voor dit soort
voertuigen geschikt is. Vos loopt al een beetje vooruit op de plannen van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. “Dat is een wet aan het maken om de geluidsproductie van elektrische auto’s
verplicht te stellen, zodat andere weggebruikers ze aan horen komen.”
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In iedere auto doen alsof je een supercar bestuurt
Leuk om weg te geven
Unieke rijervaring voor een lage prijs
Makkelijk in te stellen
Ook geschikt voor het beluisteren van MP3’s in de auto

Exclusief
De SoundRacer doet het goed als grappig cadeau voor een goede vriend, maar je kunt er natuurlijk ook zelf de
blits mee maken. Het apparaatje wordt in de Benelux exclusief gedistribueerd door theBrandstarters en is
online te koop bij www.toyzandgiftz.com . Alvast een voorproefje? Bekijk alle info op www.soundracer.nl
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