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BLUETOOTH® ZENDER / 
ONTVANGER
BTR EVOLUTION 5.0

Deze Bluetooth-zender/ontvanger geeft de Bluetooth-standaard 5.0 volledig nieuwe 
mogelijkheden. Verbind home entertainment hardware optisch met Toslink kabel of 
analoog via stereo RCA en verzend of stuur puur geluid draadloos van of naar de BTR 
Evolution 5.0, de nieuwe multitool voor uw geluidsplezier. Als 2-in-1-adapter zendt 
en ontvangt hij niet alleen, maar ook - zowel met de Bluetooth® 5.0-standaard als 
achterwaarts compatibel. Schakelen tussen de verzend- en de ontvangstmodus is 
mogelijk met een tuimelschakelaar. Koppel de Oehlbach BTR Evolution 5.0 met twee 
apparaten en geniet van dubbele CD-kwaliteit met aptX HD. Met een lage latency-
functie en een vertraging van minder dan 40 milliseconden merkt u niets van de 
draadloze overdracht en kunt u gewoon genieten van muziek en andere geluiden in 
de volle omvang zoals bij een Oehlbach-kabelverbinding. Dit klinkt goed in huis en 
met zijn elegante, hoogwaardige ontwerp in twee kleuren ziet het er goed uit in elk 
huis.

Transmissiestandaard  Bluetooth 5.0 

Gewicht (netto)  145 g

Leveringsomvang  BTR Evolution 5.0, voeding, USB-oplaadkabel 1m, Cinch/
jackadapter 30 cm, AUX-kabel 20 cm, optische kabel 1m, 
handleiding 

Vochtigheidsbereik  5 - 90 %

Bemonsteringsfrequentie  48 kHz 

Kenmerken  Duitse technologie, 24kt vergulde contacten  

Artikelbreedte  75 mm

Artikelhoogte  19 mm

Artikel diepte  75 mm

Ingangsspanning  5 V

Ingangsvermogen  0,5 W

Ingangsstroom  0,1 A

Bereik  10 m

Uitzendgebied  2.4 GHz 

Latency  40 ms

SIGNAL DIRECTION2xCinchToslink

Bi-directio-
neel

Het Qualcomm aptXHD-logo is eigendom van Qualcomm Technologies, Inc. en/of zijn dochterondernemingen. Gebruik is 
toegestaan. Qualcomm aptX en de aptX logo‘s zijn eigendom van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochterondernemin-
gen. Gebruik is toegestaan. Het Qualcomm aptX - Low Latency Logo is eigendom van Qualcomm Technologies, Inc. en/of zijn 
dochterondernemingen. Gebruik is toegestaan. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo‘s zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Oehlbach is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsna-
men zijn die van hun respectieve eigenaars.  
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item no. Kleur EAN MSRP (19%)

6052 Zilver 4003635060520 142.00 €

6053 Rood 4003635060537 142.00 €
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