FULL HD Netwerk Multimedia speler met HDD bay voor verwisselbare harde schijven
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FULL HD Netwerk Multimedia speler
Geniet van digitale multimedia vanaf uw netwerk, SATA harde schijf of USB geheugen, direct op uw TV
Elegante aluminium behuizing in een HiFi formaat (19“/43 cm)
Schroefloze bay voor het monteren van interne SATA harde schijven (swap in)
3 x USB 2.0
SD/SD-HC/MMC/MS/MS Pro kaartlezer
Tweede externe connector voor SATA harde schijven
Weergave van de meestvoorkomende audio- en video formaten
Eenvoudige bediening via het meertalige menu
Snelle diashow functie voor al uw foto´s
Uitgebreid pakket aan accessoires, incl. HDMI kabel en volwaardige afstandsbediening

De handige NOXON M740 speelt bijna alle gangbare audio- en videoformaten af en is uitgevoerd in volledig
aluminium HiFi-formaat. Het apparaat heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface, een interne en externe SATAaansluiting voor harde schijven. Qua aansluitingen stelt ‘ie ook niet teleur, je kunt rekenen op drie usb-aansluitingen,
analoge / digitale video-uitgangen (hdmi, component en composiet) en digitale audio-uitgangen met DTS/Dolby
doorvoer, zowel optisch als coaxiaal. Voor het weergeven van bestanden en foto’s heeft de NOXON mediaplayer een
SD/MMC-slot. Als je snel bestanden vanaf een pc wilt overzetten, heeft het apparaat een usb-slave, maar ook
streamen over het netwerk is mogelijk; met een LAN kabel of – los verkijgbare – Wifi usb-dongle. Last but not least: de
interne harde schijf kun je gebruiken als NAS. Dit fijne apparaat boordevol slimme features mag niet ontbreken aan
jouw huiskamer!
De NOXON M740 is een Full HD Multimedia speler voor uw TV. Speel muziek-, video- en foto bestanden af op uw TV,
Hi-Fi systeem of AV receiver. U hoeft zelfs geen CD´s of DVD´s te maken. De NOXON M740 is direct verbonden met
uw router en kan verbinding maken met uw multimedia bibliotheek op uw netwerk. Ga maar rustig zitten en selecteer
uw favoriete film, diashow van uw laatste vakantie foto´s of het laatste nieuwe album van uw favoriete band, alles via
uw TV. Ultrascherpe beelden en een uitstekende geluidsweergave – zelfs in 5.1 – brengen u een ongeloofelijke
bioscoop ervaring in uw woonkamer. Het gebruik is zeer eenvoudig.
De stijlvolle Hi-Fi behuizing, gemaakt van hoogwaardig geborsteld aluminium, is de perfecte aanvulling op uw
bestaande Hi-Fi apparatuur. En met de volwaardige afstandsbediening is navigeren door het Nederlandstalige menu
een kinderspel.
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Functies
• FULL HD Netwerk Multimedia Speler
• Speelt multimedia bestanden vanaf uw thuisnetwerk of
extern geheugen (externe harde schijf, USB stick etc.)
• Digitale output via HDMI en S/PDIF
• Analoge output via component (RCA / tulp)
• Uitstekende integratie in bestaande Hi-Fi apparatuur
• Hoogwaardige 43 cm behuizing in geborsteld aluminium

Vereisten voor netwerk streaming
• Bedraad netwerk
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Mac OS 9, Mac OS X

Aansluitingen
• LAN aansluiting (RJ-45) 10/100 Mbps
• Bay voor interne 3.5” SATA harde schijven
• Externe SATA aansluiting
• 3 x USB 2.0 aansluiting (480 Mbps)
• Kaartlezer: SD/SD-HC/MMC/MS/MS Pro
• Audio uitgangen: analoog component (RCA / tulp), digitaal
coaxiaal, digitaal S/PDIF (optisch)
• Video uitgangen: HDMI 1.3a, composiet, component

Afmetingen
• 430 x 65 x 285 mm (B x H x D)

Standaarden
• Ethernet (IEEE 802.3, IEEE 802.3u)
• IEEE 802.11b/g/n (Optioneel via W-LAN USB stick)
• UPnP / DLNA comform
• Microsoft Windows Media DRM10
Multimedia formaten
• Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4: Xvid, WMV9, ISO,
VOB, IFO, MP4, DAT, MOV, AVI, MKV, TS, M2TS
• Audio: MP3, Ogg, WMA, WAV, AAC, Flac
• Incl. ondersteuning voor DTS, Dolby Digital, WMA en AAC
downmix
• Foto: HD-JPEG, JPG, BMP

Art. Nr.:
EAN code:
Garantie:
Internet:

10716
4017273107165
24 maanden
www.noxonmedia.com
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Stroomvoorziening
• Input 100-240 V, Output 5 V DC 2.4 A
• Standby verbruik: 0.5 W

Gewicht
• 3600 g
Verpakkingsinhoud
• NOXON M740
• Stroomkabel
• HDMI kabel 1.3a (1,5 m)
• RCA / tulp audio-video kabel
• RCA RGB kabel
• SATA kabel
• Afstandsbediening incl. batterijen (2 x 1.5 V AA)
• Handleiding (Duits/Engels)
• Snelstart handleiding (Frans/Spaans/Italiaans/Nederlands)
• Service kaart

