AirBeats HD
Maak uw muzieksysteem draadloos
Stream audio draadloos in HD via AirPlay of DLNA naar uw eigen
muzieksysteem

Heeft u een tablet of smartphone waarop u veel muziek luistert of HD films bekijkt en reeds een
uitstekend geluidssysteem, maar geen mogelijkheid deze audio in hoge digitale kwaliteit op dit
systeem weer te geven? Dan is OEO AirBeats HD dé draadloze oplossing.
Sluit de AirBeats HD aan op een vrije analoge of digitale S/PDIF aansluiting op uw
muzieksysteem en verbind uw smartphone of tablet draadloos direct via WiFi of via uw
bestaande draadloze netwerk met AirBeats HD en klaar is Kees!
AirBeats HD is zeer eenvoudig te bedienen via uw smartphone of tablet, zodat deze als het ware
uw afstandsbediening wordt voor uw streaming muziekdienst zoals Spotify, Deezer, Simfy etc.,
internetradio applicatie of muziekbestanden. AirBeats HD werkt moeiteloos samen met uw
mobiele Apple apparaten via Airplay en Android apparaten via de gratis meegeleverde UPnP
App.
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Specificaties


Ingebouwde WiFi ontvanger voor een draadloze verbinding tussen uw Smartphone of
Tablet



Draadloos streamen van uw muziek, streaming muziekdienst of internetradio dienst



Hoge kwaliteit muziekweergave door WiFi techniek en digitale S/PDIF
aansluitmogelijkheid



Eenvoudig aan te sluiten en te koppelen in uw bestaande draadloze netwerk



Compatibel met DLNA en UPnP



Compatibel met Apple Airplay



Ondersteuning voor iTunes multi room weergave



3,5 mm mini-jack uitgang



Digitale S/PDIF uitgang



Inclusief gratis DLNA / UPnP App voor Apple iOS en Android

Bedieningselementen AAN / UIT knop
Reset knop
3.5 mm mini jack audio uitgang
S/PDIF digitale audio uitgang
Micro USB poort
Switch voor directe WiFi verbinding (AP) of indirecte WiFi
netwerk verbinding (Client) via uw bestaande router

Indicatie LED

LED Indicatie (Groen: Aan ; Rood: Uit / Standby)

Stroomvoorziening

5V - 1A

WiFi Standaard

IEEE 802.11b/g/n

Ondersteunde
verbindingen

Apple AirPlay, DLNA 1.5, Digitale Media Renderer, UPnP,
DHCP

Ondersteunde
Audio formaten
Afmetingen

MP3, AAC, WAV, WMA, FLAC, ALAC

84.2 X 30 X 78.5 mm
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Inhoud verpakking


OEO AirBeats HD



Micro USB oplaadkabel



USB stekker adapter voor laden via stroompunt



3,5 mm mini-jack audio kabel



Snelstarthandleiding

Informatie App
Dankzij de gratis DLNA/UPnP App kunt u eenvoudig muziek bestanden vanaf uw NAS of PC
benaderen op uw smartphone of tablet en afspelen via AirBeats HD. Daarnaast biedt de App de
mogelijkheid internetradio draadloos op uw bestaand audiosyteem via een aangsloten AirBeats
HD weer te geven.

Voorbeelden App
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Aansluitmogelijkheden

Directe draadloze verbinding tussen uw device

Indirecte draadloze verbinding tussen uw device

en OEO AirBeats HD

en OEO AirBeats HD via uw bestaand
draadloze netwerk

Verpakking OEO AirBeats HD
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