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MSRP (19%): 399.00 

DRAADLOZE 
VIDEOTRANSFORMATOR VOOR 
HDMI®

FALCON HD

De Falcon HD draadloze HDMI®-zender garandeert een verliesvrije draadloze trans-
missie van HDMI®-signalen in FullHD en 3D. Tot 30m in helder zicht wordt de over-
dracht van alle 1080p informatie verzekerd met een zeer lage latentie van minder 
dan 0,5 seconde. Daarnaast worden ook de IR-signalen van de afstandsbediening 
betrouwbaar getransporteerd. De Qualcomm Atheros-chipset zorgt voor de nodige 
verwerkingskracht voor de draadloze overdracht. De PureVu CNW8302 FullHD Media 
Processor zorgt voor een gedetailleerde en verliesvrije videoverwerking. De Falcon 
HD is natuurlijk HDCP-conform en energiezuinig. Dankzij de compacte afmetingen 
biedt het een verscheidenheid aan installatiemogelijkheden en flexibiliteit.
Met de Oehlbach Falcon HD kunt u tot 30 meter draadloos HDMI-signalen overbren-
gen naar een tweede televisie of projector. De zender/ontvanger combinatie van 
de Falcon HD verdubbelt uw HDMI signaal zodat u gemakkelijk kunt genieten van 
televisie, video streaming of console games op een ander scherm. Het retourkanaal 
voor de afstandsbediening maakt het ook heel handig om in een tweede kamer te 
bedienen.

Leveringsomvang: Falcon HD zender, Falcon HD ontvanger,
IR-emitter met 2,5 mm stekker, IR-ontvanger met 3,5 mm stekker, 2 x HDMI-kabel 
(1,5 m) 2 x 5V gelijkstroomvoeding

Het is geen toeval dat de AR9374 WiFi-chip van Qualcomm de eerste keuze is voor 
elk apparaat dat een hoge doorvoer, bereik en operationele stabiliteit voor draadloze 
datatransmissie vereist. Het extreem compacte formaat maakt het mogelijk om een-
voudig alle dwalingssignalen te elimineren, waardoor integratie in onze hoogwaar-
dige Oehlbach-producten mogelijk is. Met Dual Band WiFi 802.11n worden signalen 
tot 300 Mbps getransporteerd en de AR9734 biedt een uitstekende signaalstabiliteit, 
zelfs bij het langste bereik.

1. draadloos comfort: De Oehlbach Falcon HD zendt HDMI-signalen met beeld en 
geluid in Full HD draadloos uit tot 30 meter afstand.

2. het kijkgenot verdubbelen: Falcon HD is niet alleen een draadloze zender, maar 
verdubbelt het TV-signaal. Televisie, video streaming of console games worden dus 
op twee schermen tegelijk weergegeven.

3. Leveringsomvang: De Falcon HD bestaat uit een zender en een ontvanger en 
de benodigde stroomkabels. Daarnaast zijn er twee 1,5 meter lange HDMI-kabels, 
evenals een infraroodzender en een infraroodontvanger (voor het retourkanaal van de 
afstandsbediening) elk inbegrepen in de leveringsomvang.

4. plug&play in zijn zuiverste vorm: schakel eenvoudigweg de zender tussen TV en 
bron en sluit vervolgens de ontvanger aan op het tweede scherm. Dat is het. Het 
signaal is al beschikbaar op beide afspeelapparaten.

5. flexibel: De Falcon HD zendt niet alleen Full HD-videosignalen uit, maar ook 3D. 
Draadloze surround sound is beschikbaar dankzij Dolby True HD en DTS HD.

Verpakkingsafmetingen 160mm / 245mm / 75mm

Transmissiestandaard  WLAN, Infrarood 

Gewicht (netto)  710 g

Kleur  Zwart 

Materiaal van de behuizing  Kunststof behuizing 

Leveringsomvang  Zender, ontvanger, IR zender, IR ontvanger, 2 x HDMI kabel 
(1,5m), 2 x 5V DC voeding, handleiding 

Vochtigheidsbereik  5 bis 90 %

Geluidsformaat  LPCM, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio 

Resolutie  1080p Full HD 

Kenmerken  HDMI 2.0-versie, 24kt vergulde contacten  

HDMI-
aanslui-

ting

De termen HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® en het HDMI®-logo zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. 
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item no. Kleur EAN MSRP (19%)

6069 Zwart 4003635060698 399.00 €

Verpakkingsafmetingen 160mm / 245mm / 75mm

Ingangsspanning  5 V

Ingangsvermogen  5 W

Ingangsstroom  1 A

Uitzendgebied  5 GHz 
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