
OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Niemcy  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

Item No. 6062

4":D=@GI#NTNTPW"

Da
lsz

e 
in

fo
rm

ac
je

:

item no. Kolor EAN MSRP (19%)

6062 Czarny 4003635060629 79.99 €

MSRP (19%): 79.99 

ODBIORNIK DLA SYGNAŁÓW 
BLUETOOTH
BTX 1000

Każdy, kto posiada wysokiej jakości sprzęt hi-fi, oczywiście bardzo niechętnie obejd-
zie się bez mocy akustycznej audiofilskich komponentów. Czasami jednak tęskni 
się za bezprzewodową swobodą młodego pokolenia, które zawsze ma przy sobie 
muzykę na swoim smartfonie lub tablecie, a następnie odtwarza ją bezpośrednio na 
urządzeniu wyposażonym w Bluetooth - bez konieczności stosowania skomplikowa-
nego okablowania. Dzięki BTX 1000, Oehlbach jest idealnym narzędziem do zharmo-
nizowania klasycznego świata HiFi z nowoczesną transmisją strumieniową muzyki. 
Kompaktowy odbiornik Bluetooth może być podłączony bezpośrednio do 3,5 mm 
gniazda Line-in, stereo RCA lub AUX dowolnego systemu stereo lub głośnikowego i 
dodaje funkcje Bluetooth do urządzeń. W ten sposób cała biblioteka cyfrowa może 
brzmieć w najwyższej jakości na istniejącej już konfiguracji hi-fi. Nawet w połączeniu 
z wysokiej jakości słuchawkami, które mają złącze jack 3,5 mm, odbiornik Bluetooth 
zapewnia bezprzewodową przyjemność słuchania muzyki. Aby nie dopuścić do 
utraty jakości transmisji bezprzewodowej, firma Oehlbach zintegrowała w BTX 1000 
najnowszą technologię aptX, zapewniającą wyjątkową przejrzystość, wydajność i 
przejrzystość w jakości płyt CD. Komfortowy zasięg 10 m i żywotność baterii do 10 
godzin są możliwe z BTX 1000 firmy Oehlbach.

Odbiornik Bluetooth może być ładowany w każdym standardowym porcie USB za 
pomocą dołączonego kabla do ładowania. Zasilacz nie wchodzi w zakres dostawy.

Wymiary opakowania 55mm / 105mm / 190mm

Norma transmisji  Bluetooth 4.0 

Waga (netto)  125 g

Kolor  Czarny 

Żywotność baterii  10 h

Napięcie wejściowe  5 V

Moc wejściowa  2,5 W

Prąd wejściowy  0,5 A

SIGNAL DIRECTIONWtyczka 
Jack

Uni-Dyrekcja

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych 
znaków przez Oehlbach jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.  
Qualcomm aptX i logo aptX są własnością Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Wykorzystanie jest dozwo-
lone. 


