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•	 Hoogwaardige	audio	weergave	dankzij	WiFi	technologie	
•	 Digitale	aansluitmogelijkheid	voor	uw	HiFi	installatie	(S/PDIF)	
•	 Eenvoudig	te	integreren	in	uw	bestaande	thuisnetwerk	
•	 Compatibel	met	AirPlay	en	DLNA
•	 Inclusief	gratis	App	voor	iOS	en	Android	OS

Heeft u een tablet of smartphone die u gebruikt om muziek te luisteren of films in HD te bekijken en 
tevens een hoogwaardige HiFi installatie die geen mogelijkheid biedt audio in de beste kwaliteit weer te 
geven, dan is de TERRATEC AIR BEATS HD de perfecte draadloze oplossing hiervoor. 

Sluit de AIR BEATS HD aan via de analoge AUX ingang of voor de beste digitale kwaliteit via de digitale 
S/PDIF ingang van uw bestaand HiFi installatie. Vervolgens verbindt u uw smartphone of tablet met AIR 
BEATS HD draadloos via een directe WiFi verbinding of via uw bestaande draadloze thuisnetwerk! 

AIR BEATS HD is zeer eenvoudig te bedienen. Uw smartphone of tablet functioneert als afstandsbediening 
voor het geheel draadloos bedienen van uw eigen audio, streaming muziekdienst zoals bijvoorbeeld 
Spotify, Deezer, Simfy enz. of uw internetradio applicatie. Deze audio wordt in de beste digitale kwalitiet 
weergegeven via uw installatie en biedt tevens een groot bereik dankzij WiFi. AIR BEATS HD is compatibel 
met Apple apparaten via AirPlay en Android apparaten dankzij de gratis meegeleverde UPnP/DLNA App.

Stream	audio	draadloos	via	AirPlay	of	DLNA	naar	uw	HiFi	installatie	

TERRATECAIR BEATSHD
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Specificaties
•	 Draadloze	audio	weergave	vanaf	uw	smartphone,	tablet,	pc	of	MAC
•	 Geïntegreerde	WiFi	ontvanger	voor	draadloze	verbinding.	Ondersteunde	standaarden:	IEEE	802.11b/g/n
•	 Digitale	optische	uitgang	(S/PDIF)
•	 Analoge	3,5	mm	mini-jack	uitgang
•	 Ondersteuning	voor	Apple	iTunes	multiroom	weergave	

Afmetingen en gewicht 
•	 85	mm	x	30	mm	x	79	mm	(B	x	H	x	D)	
•	 110	g

Ondersteunde audio formaten
•	 MP3,	AAC,	WAV,	WMA,	FLAC,	ALAC

Ondersteunde verbindingen
•	 Apple	AirPlay
•	 DLNA	1.5
•	 Digitaler	Media	Renderer
•	 UPnP	
•	 DHCP

Verpakkingsinhoud
•	 AIR	BEATS	HD
•	 Micro	USB	kabel	voor	stroomvoorziening	
•	 USB	netstroom	adapter	voor	aansluiting	op	een	stopcontact
•	 3,5	mm	mini-jack	naar	tulp	audio	kabel	
•	 S/PDIF	audio	kabel
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer:	 130644
EAN-Code:	 4040895306449
Garantie:	 	 24	maanden
Internet:	 	 www.terratec.com
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