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item no. Kleur EAN MSRP (19%)

6062 Zwart 4003635060629 79.99 €

MSRP (19%): 79.99 

ONTVANGER VOOR 
BLUETOOTH-SIGNALEN
BTX 1000

Iedereen die in het bezit is van hoogwaardige hifi-apparatuur zou natuurlijk zeer 
terughoudend zijn om het zonder de akoestische kracht van de audiofiele compo-
nenten te doen. Af en toe echter, verlangt men naar de draadloze vrijheid van de 
jongere generatie, die hun muziek altijd bij zich heeft op hun smartphone of tablet 
en deze dan direct afspeelt op een Bluetooth-apparaat - zonder dat er ingewikkel-
de bedrading nodig is. Met de BTX 1000 biedt Oehlbach het perfecte instrument 
om de klassieke hifiwereld te harmoniseren met moderne muziekstreaming. De 
compacte Bluetooth-ontvanger kan rechtstreeks worden aangesloten op de 3,5 mm 
line-in, stereo RCA- of AUX-poort van elk stereo- of luidsprekersysteem en voegt 
Bluetooth-functionaliteit toe aan de apparaten. De hele digitale bibliotheek kan dus 
in de hoogste kwaliteit klinken op de bestaande hifi-installatie. Zelfs in combinatie 
met een hoogwaardige hoofdtelefoon, die een 3,5 mm aansluiting heeft, zorgt de 
Bluetooth-ontvanger voor draadloos muziekplezier. Om ervoor te zorgen dat er geen 
kwaliteitsverlies is bij de draadloze transmissie, heeft Oehlbach de nieuwste aptX-
technologie in de BTX 1000 geïntegreerd voor een uitstekende helderheid, prestaties 
en transparantie in CD-kwaliteit. Met de Oehlbach BTX 1000 is een comfortabele 
actieradius van 10 meter en een accuduur tot 10 uur mogelijk.

De Bluetooth-ontvanger kan worden opgeladen via elke standaard USB-poort met 
behulp van de meegeleverde oplaadkabel. Een voedingseenheid is niet bij de levering 
inbegrepen.

Verpakkingsafmetingen 55mm / 105mm / 190mm

Transmissiestandaard  Bluetooth 4.0 

Gewicht (netto)  125 g

Kleur  Zwart 

Levensduur van de batterij  10 h

Ingangsspanning  5 V

Ingangsvermogen  2,5 W

Ingangsstroom  0,5 A

SIGNAL DIRECTIONJack-plug

Uni-Direc-
toraat

Qualcomm aptX en de aptX logo‘s zijn eigendom van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar 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 handelsnamen zijn die van hun respectieve 
eigenaars.  


