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Maxi Pro TV sender
BE2022

Egenskaper

Bluetooth
Overfører lyden med Qualcomm® 
aptX™ LL teknologi 

Flere tilkoblingsmuligheter
Kan kobles til de � este moderne 
TV-apparater

Med Maxi Pro TV-sender kan du lytte på lyden fra TV 
med styrken du ønsker uten at noen annet i rommet 
blir påvirket. Den overfører lyden i full HD-stereo via 
bluetooth til din Maxi Pro samtalsforsterker.

Maxi Pro TV-senderen bruker den siste Qualcomm® 
aptX™ teknologien med minimal forsinkelse, 
noe som resulterer i en optimal synkronisering 
av munnbevegelser og en utrolig tydelig og klar 
lydkvalitet. TV-senderen kan brukes med både analog 
og digital tilkobling och kan kobles til de � este 
moderne TV-apparater.

Lytt med ønsket 
styrke.



AUDIO OPTICAL

Størrelse og vekt
Høyde: 24 mm
Bredde: 88 mm
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Dybde: 48 mm
Vekt: 70 g

Frekvens og rekkevidde 
 Bluetooth-frekvens

2402 – 2480 MHz 

 Rekkevidde 
25 m, fritt felt

 Teknologi
Qualcomm® aptX™ LL

Strøm
 Strømforbruk: 31 mA
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I esken
 BE2022 Maxi Pro TV-sender
 Bruksanvisning
 Mini-stereokabel
 Mini-stereo-til-RCA adapter
 Fiberoptisk kabel
 DC-kontakt-til-USB-ladekabel

Egenskaper
 Bruker Qualcomm® aptX™  streaming med lav 

forsinkelse. Teknologien gir optimalisert tidsynk-
ronisering ved lydavspilling og et tydelig og klar 
lyd. 

 Flere porter som støtter både analog og digital 
tilkobling og kan kobles til de � este moderne 
TV-apparater.

Vedlikehold og rengjøring 
 For å gjøre produktet rent, koble ut strømmen 

och alle ledninger. Bruk en myk, lofri klut. Unngå 
å få fuktighet i åpningene.

 Ikke bruk vindusvask, aerosol spray, alkohol, am-
moniak eller skuremidler. 

Regulatoriske krav
 Maxi Pro oppfyller følgende regulatoriske krav:

Omgivelser
 Driftstemperatur 0° – 35 ° C
 Luftfuktighet 5% – 90% (ikke kondenserende)

Tillbehør
 BE9228 Fiberoptisk kabel, hvit 

 BE9123 Mini-stereo-til-RCA kabel, hvit 

 BE9254 Enkel DC-til-USB-ladekabel, hvit 

 BE9148 Dobbel DC-til-USB-ladekabel, svart 

 BE9273 Universal strømadapter, hvit 

 BE9262 Universal strømadapter, svart

R-NZ

Tilkoblinger 
 Lyd/Audio inngang: 3,5 mm mini-stereo 
 Audioinngang følsomhet @ max 2Vrms: +6 dBV 
 Optisk inngang: 44.1KHz, 48KHz  
 Optisk inngang følsomhet: 0 dBFS 
 Ladeinngang: 2.5 mm kontakt 
 Utgang: DC 5V, 1.0A 
 Ladeutgang: USB type A 
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