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item no. Kleur EAN MSRP (19%)

6050 Zwart 4003635060506 88.00 €

MOBIELE BLUETOOTH ZENDER / 
ONTVANGER
BTR XTREME 5.0

De Oehlbach BTR Xtreme 5.0 maakt eindelijk alle audioapparaten met jack plug 
/ stereo cinch die niet met Bluetooth® zijn uitgerust Bluetooth®-compatibel. Sluit 
hem gewoon aan op uw audiobron of audio-uitgangsapparaat via de 3,5 millimeter-
aansluiting. 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 door middel van een tuimelschakelaar. 
Voor zijn transmissies maakt de BTR Xtreme 5.0 gebruik van de Qualcomm aptX 
HD codec voor muziekplezier in CD-kwaliteit en aptX Low Latency voor gelijktijdig 
gereduceerde latentietijden van minder dan 40 ms en dus praktisch vertragingsvrije 
geluidstransmissies. De BTR Xtreme 5.0 is een allrounder, omdat hij zelfs de gelijk-
tijdige overdracht naar 2 verschillende apparaten, bijv. twee koptelefoons, beheerst. 
Het is ook mogelijk om twee zendapparaten, bijvoorbeeld twee smartphones, te 
koppelen aan een uitvoerapparaat. Gebruik hem thuis of op de weg met een gewicht 
van slechts 18 gram, kleine afmetingen en een lange levensduur van de batterij tot 
12 uur.

Transmissiestandaard  Bluetooth 5.0 

Materiaal van de behuizing  Kunststof behuizing 

Leveringsomvang  Bluetooth-adapter, USB-oplaadkabel, aansluitkabel 

Vochtigheidsbereik  5% - 90 %

Levensduur van de batterij  12 h

Bemonsteringsfrequentie  48 kHz 

Bedieningselementen  Receiver/transmitter-keuzeschakelaar 

Kenmerken  Ultra Licht, Duitse technologie 

Artikelbreedte  43 mm

Artikelhoogte  10 mm

Artikel diepte  43 mm

Bereik  10 m

Latency  40 ms

SIGNAL DIRECTIONJack 
aanslui-

ting
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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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