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Draadloze audio
- HP draadloze audio maakt van elke pc(1) een volledig geïntegreerd draadloos audiosysteem. Hetzelfde state-of-
the-art geluid wordt op vier verschillende locaties in huis afgeleverd.
- Ongecomprimeerd stereogeluid. Geen vertraging. Geen interferentie. Geavanceerde 2,4-GHz draadloze
verbinding. Uw muziek, films en games klinken absoluut fantastisch dankzij HP draadloze audio.
- Maak van uw pc (1) een volwaardig audiosysteem voor thuis. Het werkt waar u maar wilt. HP draadloze audio
levert hetzelfde, niet-gecomprimeerde geluid af op vier verschillende locaties in huis, of buiten. Geen onderlinge
vertraging of vervorming tussen de ruimtes.
- HP draadloze audio is in enkele simpele stappen aan te sluiten. Deze geavanceerde software werkt heel
gebruiksvriendelijk: hij 'ziet' en verbindt uw luidsprekers automatisch. Dat is alles. Koppelen en er nooit meer aan
denken! U hoeft maar één keer aan te sluiten.
- HP's exclusieve draadloze audiotechnologie doet recht aan de fijnste details van uw KleerNet Ecosystem. U kunt
ook andere typen luidsprekers aansluiten op de eerste ontvanger, die 4 connectoren bevat: 2 analoog, 2 digitaal(2).
- HP draadloze audio streamt uw entertainment tot maar liefst 30 meter rondom in alle richtingen. Dit geweldige
bereik werkt door muren en plafonds, om hoeken en door ramen (ideaal voor een feestje in de tuin).

(1) Microsoft® Windows® XP, Win7 of Vista™ besturingssysteem is vereist.
(2) Voor elk paar gevoede luidsprekers is een afzonderlijke ontvanger nodig.



(3) Bereik binnenshuis tot 30 m, afhankelijk van de structuur en de plaatsing van de muren.

Gewicht en omvang

Afmetingen (BxDxH) 80 x 78 x 32 mm
Gewicht 177 g

Poorten & interfaces

Audio (L,R) out 1

Technische details

Audiosysteem Stereo

Compatibele producten

HP All-in-One Home Desktop PCs\nHP Omni
120-1100 Desktop PC series \nHP Omni 27-1000
Desktop PC series \nHP Home Laptop PCs\nHP
ENVY 14-2000 Beats Edition Notebook PC series
\nHP ENVY 14-2000 Notebook PC series \nHP
ENVY 14-2100 Beats Edition Notebook PC series
\nHP ENVY 14-2100 Notebook PC series \nHP
ENVY 14-3000 SPECTRE Notebook

Draadloze technologie 2.4GHz

Maximaal bereik 30 m
Soort AV transmitter & receiver


