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Krachtig en betrouwbaar 2-in-1

systeem voor ultieme mobiliteit.

Unieke combinatie van mobiele

functionaliteit:

+ Rechtstreeks uitzenden via internet

      en intranet

+ Opnemen in CD-kwaliteit

Mobiliteit
Met de Audiozender 2.0 “Model M”

heeft u een hoogwaardig mobiel

systeem voor uitzending (“streaming”)

en opname vanaf elke locatie. In combinatie met een zeer voordelig mobiel

internet (UMTS) abonnement van bijvoorbeeld Vodafone, kunt u overal in

Nederland onbeperkt uitzenden voor maar e 16,81 per maand. Als u wilt

zelfs 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

De Audiozender 2.0 “Model M” is gebaseerd op een robuuste Asus

Eee-type mini-laptop, die speciaal is aangepast om CD-kwaliteit audio te

kunnen opnemen. Het apparaat is amper groter dan een half A4-tje en

weegt net een kilo. Met de ingebouwde accu kunt u ca. vijf uur uitzenden

zonder stekker in het stopcontact.

Uitzenden
De Audiozender 2.0 “Model M” kunt u met de meegeleverde kabels aan-

sluiten op praktisch elke geluidsinstallatie. Als er een apparaat is met een

hoofdtelefoon aansluiting, dan is dat al voldoende. En op locaties waar

aansluiten moeilijker is, kunnen wij eenvoudig een nieuw extra aansluitpunt

realiseren voor optimaal gemak. Dan geldt: audiokabel insteken, aanzetten,

uitzenden.

Voor locaties waar geen geluidsinstallatie aanwezig is, kunt u een wille-

keurige microfoon (PC-type) aansluiten. Desgewenst kunnen wij een

kwaliteits microfoontje met revers-clip leveren, zodat u uw handen vrij

heeft. Op deze manier kunt u, bij wijze van spreken, zelfs midden in het

weiland rechtstreeks uitzenden.

Uitzenden kan via mobiel internet (UMTS), maar ook zonder abonnement

via een WiFi draadloos netwerk (802.11b/g), of natuurlijk via een bedraad

netwerk en ADSL.

De Audiozender 2.0 kan uitzenden in vele kwaliteiten. Bijvoorbeeld een

kleine bandbreedte waardoor iedereen ter wereld de uitzending kan

beluisteren, zelfs als men een zeer slechte internet-verbinding heeft. Of een

zeer hoge kwaliteit, die bijzonder gewaardeerd zal worden door luisteraars

met kostbare audio-apparatuur. Diverse kwaliteiten tegelijk uitzenden is ook

mogelijk, maar brengt bij UMTS aanvullende gebruikskosten met zich mee.

Opnemen
De audiozender kan het signaal van de geluidsinstallatie of losse microfoon

ook in CD-kwaliteit opnemen op USB geheugensticks en USB harde

schijven. U kunt bovendien direct SD/SDHC geheugenkaartjes gebruiken, en

ook alle andere soorten geheugenkaartjes met behulp van elke USB kaart-

lezer. Tegelijk opnemen op meerdere USB apparaten is geen probleem. De

bediening kan niet simpeler: insteken is opnemen. Dus slechts één hande-

ling om de opname te starten, en dat maakt dit apparaat volstrekt uniek.

Een opname op een USB-stick of geheugenkaartje kunt u inlezen op elke

PC en bijvoorbeeld verwerken tot een CD. En als u permanent een USB

harde schijf aangesloten hebt, wordt daarop automatisch een archief bijge-

houden van alle recente opnamen. Wanneer de harde schijf vol raakt,

worden de oudste opnamen automatisch verwijderd om plaats te maken

voor nieuwe.

Mogelijkheden

Aansluiting geluidsinstallatie Kabels meegeleverd voor mono XLR, jack,

opnemen: tulp (doorsteek); andere opties op verzoek

Aansluiting microfoon: 3.5mm jack (differentieel)

Aansluiting netwerk: RJ45 10/100Mbit, WiFi 802.11b/g, UMTS

(abonnement nodig); optioneel: ISDN

Bediening: 1-knops (aan/uit); desgewenst keuze

uitzendnetwerk, audiovolume

Opname-apparaten: USB-sticks, USB harde schijven, SD/SDHC

geheugenkaartjes, alle andere soorten

geheugenkaartjes m.b.v. USB kaartlezer

USB aansluitingen: 1 aan linkerzijde, 2 aan rechterzijde

Audioformaten uitzending MP3, Vorbis, FLAC, ongecomprimeerd

en opname: WAV; optioneel: AAC, AAC+, AAC+v2;

anderen op verzoek

Aantal USB apparaten voor Onbeperkt, tot aan maximale capaciteit

opname: USB bus en evt. USB hubs

Aantal directe luisteraars: Onbeperkt, tot aan maximale bandbreedte

lokale netwerk

Aantal aan te sturen Onbeperkt, tot aan maximale bandbreedte

streamservers: internetverbinding

Aanstuur-formaat Shoutcast, Icecast v1, Icecast v2, HTTP

streamservers: POST; anderen op verzoek

Afmetingen: 3.5 x 26.5 x 18.0 cm (hxbxd)

Kosten

Audiozender 2.0 “Model M” e  530,-

+ software-onderhoud en updates (remote) gratis

+ 1 jaar garantie* gratis

Daarbij desgewenst:

Hoogwaardige revers-clip microfoon 87,50

Voorziening audio-aansluitpunt per locatie vanaf  45,-

Netwerkaansluiting:  

  UMTS-abonnement per maand vanaf  16,81

  Of: WiFi 802.11b/g gratis

  Of: Gebruik bestaande netwerkverbinding gratis

  Of: Aanleg nieuwe ADSL-verbinding vanaf  150,-

  + ADSL-abonnement per maand ca.  20,-

(Alle prijzen in euro, excl. BTW en excl. verzend- en/of voorrijkosten. Prijsniveau

januari 2019. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.)

* Onder bepaalde voorwaarden
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