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MSRP (19%): 399.00 

BEZPRZEWODOWY 
TRANSFORMATOR WIDEO DLA 
HDMI®

FALCON HD

Nadajnik Falcon HD Wireless HDMI® gwarantuje bezstratną transmisję 
bezprzewodową sygnałów HDMI® w rozdzielczości FullHD i 3D. Do 30m przy dobrej 
widoczności, transmisja wszystkich informacji 1080p jest zapewniona z bardzo 
małym opóźnieniem mniejszym niż 0,5 sekundy. Dodatkowo, sygnały w podczer-
wieni z pilota są również niezawodnie transportowane. Chipset Qualcomm Atheros 
zapewnia niezbędną moc obliczeniową dla transmisji bezprzewodowej. Procesor 
PureVu CNW8302 FullHD Media Processor zapewnia szczegółowe i bezstratne przet-
warzanie wideo. Falcon HD jest oczywiście zgodny z HDCP i wydajny energetycznie. 
Dzięki swoim kompaktowym wymiarom oferuje różnorodne możliwości montażu i 
elastyczność.
Dzięki Oehlbach Falcon HD można transmitować sygnał HDMI bezprzewodowo do 
30 metrów do drugiego telewizora lub projektora. Połączenie nadajnika i odbiorni-
ka Falcon HD podwaja sygnał HDMI, dzięki czemu można łatwo oglądać telewizję, 
strumieniowe transmisje wideo lub gry konsolowe na innym ekranie. Kanał zwrotny 
pilota zdalnego sterowania sprawia, że bardzo wygodne jest również sterowanie w 
drugim pomieszczeniu.

Zakres dostawy: Falcon HD Transmiter, Falcon HD Receiver,
nadajnik podczerwieni z wtyczką jack 2,5 mm, odbiornik podczerwieni z wtyczką 
jack 3,5 mm, 2 x kabel HDMI (1,5 m) 2 x 5 V DC zasilacz

To nie przypadek, że chip WiFi AR9374 firmy Qualcomm jest pierwszym wyborem dla 
każdego urządzenia, które wymaga wysokiej przepustowości, zasięgu i stabilności 
operacyjnej do bezprzewodowej transmisji danych. Jego niezwykle kompaktowy 
format pozwala na łatwą eliminację zbłąkanych sygnałów, co pozwala na integrację 
z naszymi wysokiej jakości produktami Oehlbach. Dzięki Dual Band WiFi 802.11n, 
sygnały są transportowane z prędkością do 300 Mbps, a AR9734 oferuje doskonałą 
stabilność sygnału nawet przy najdłuższym zasięgu.

1. bezprzewodowy komfort: Oehlbach Falcon HD bezprzewodowo przesyła sygnały 
HDMI z obrazem i dźwiękiem w Full HD w odległości do 30 metrów.

2. Podwójna przyjemność oglądania: Falcon HD to nie tylko nadajnik bezprzewodowy, 
ale także podwajający sygnał telewizyjny. Gry telewizyjne, strumieniowe lub konsolo-
we są więc wyświetlane jednocześnie na dwóch ekranach.

3. Zakres dostawy: Falcon HD składa się z nadajnika i odbiornika oraz wymaganych 
kabli zasilających. Dodatkowo w zestawie znajdują się dwa kable HDMI o długości 
1,5 m oraz jeden nadajnik podczerwieni i jeden odbiornik podczerwieni (do kanału 
zwrotnego pilota) każdy, wchodzące w skład zestawu.

4. plug&play w najczystszej formie: wystarczy przełączyć nadajnik pomiędzy tele-
wizorem a źródłem, a następnie podłączyć odbiornik do drugiego ekranu. To jest to. 
Sygnał jest już dostępny na obu urządzeniach odtwarzających.

5. elastyczny: Falcon HD nie tylko transmituje sygnały wideo Full HD, ale także 3D 

Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny jest dostępny dzięki Dolby True HD i DTS HD.

Gniazdo 
HDMI

Terminy HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® oraz logo HDMI® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znaka-
mi towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
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item no. Kolor EAN MSRP (19%)

6069 Czarny 4003635060698 399.00 €

Wymiary opakowania 160mm / 245mm / 75mm

Moc wejściowa  5 W

Prąd wejściowy  1 A

Sendebereich  5 GHz 
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