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Gebruiksaanwijzing
Bedieningselementen

1
 

 +/- Volume instellen

2
 

 S - Audiobron instellen

3
 

  - Inschakelen / uitschakelen in de standbymodus

4
 

 AC-IN - netsnoeringang

5
 

 LAN-poort

6
 

 USB-poort

7
 

 RESET-toets

8
 

 AUX - stereo-ingang 3,5 mm stekkerbus

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1
 

2
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Gebruiksaanwijzing
Hartelijk welkom Veiligheid

Bedankt
voor de aanschaf van dit Loewe-product. Wij zijn blij u als klant te 
mogen verwelkomen.
De naam Loewe staat voor producten die zowel in technisch opzicht 
als qua design en gebruiksvriendelijkheid aan zeer hoge eisen vol-
doen. Dat geldt zowel voor TV als voor DVD, video, audio en acces-
soires.
Techniek en design zijn echter geen doel op zich, maar een middel om 
onze klanten een optimaal kijk- en luisterplezier te verschaffen.
Daarom hebben we bij het design afgezien van voorbijgaande mo-
detrends. Tenslotte heeft u een hoogwaardig toestel gekocht, waar u 
lange tijd niet op uitgekeken zult raken.

Leveringsinhoud

Loewe AirSpeaker ID, artikelnr. 51205-B/L00
• Netsnoer
• Netwerkkabel
• Gebruiksaanwijzing

Accessoires
• Ingelegd in verschillende kleuren - kunt u contact opnemen met 

uw dealer

Reinigen
Reinig het aluminiumoppervlak uitsluitend met een lichtjes vochtige, 
zachte en schone doek (zonder bijtende of schurende reinigingsmid-
delen).
Stof op het luidsprekerweefsel kunt u indien nodig voorzichtig verwij-
deren met een stofzuiger.

Voor uw veiligheid
Voor uw eigen veiligheid en om onnodige schade aan uw apparaat 
te voorkomen, moet u onderstaande veiligheidsinstructies lezen en in 
acht nemen.

Reglementair gebruik en omgevingscondities

• Het toestel is uitsluitend bestemd voor de weergave van geluids-
signalen. 

• Schakel het toestel zeker uit voordat u andere toestellen aansluit of 
verwijdert.

• Laat het toestel niet onbeheerd achter wanneer het ingeschakeld 
is. Trek bij langdurige afwezigheid de stekker uit het stopcontact.

Bescherm het toestel tegen...

• vocht, druip- en spatwater, stoom
• stoten en mechanische belastingen
• magnetische en elektrische velden
• hogere elektrische vermogens dan aangegeven
• koude, hitte, rechtstreeks zonlicht en grote temperatuurschom-

melingen
• stof
• afdekkingen die de ventilatie belemmeren
• ingrepen binnenin het toestel.

Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen of andere 
voorwerpen op het apparaat.

Kaarsen of ander open vuur moet(en) te allen tijde 
uit de buurt van het apparaat gehouden worden om 
uitbreiding van brand te voorkomen.

Dit toestel werd uitsluitend gebouwd voor gebruik in een huishoude-
lijke omgeving. De garantie is beperkt tot dit reglementaire gebruik. 
De garantie geldt voor het reglementaire gebruik van het apparaat.

WAARSCHUWING: om het gevaar van een elektrische schok uit 
te sluiten mag u het toestel niet openen. In de behuizing zitten geen 
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat 
reparatiewerkzaamheden uitsluitend door Loewe-dealers uitvoeren.

Als u het toestel vanuit een koude in een warme omgeving heeft ge-
bracht, moet u het in verband met mogelijke condensvorming ca. een 
uur uitgeschakeld laten staan. Schakel het toestel pas in wanneer het 
de kamertemperatuur heeft bereikt. Zo voorkomt u ernstige schade 
aan de componenten.

De netstekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat het apparaat 
te allen tijde van het stroomnet kan worden losgekoppeld.
Voor IT-stroomverdeling met fase naar fase spanning van 230 volt.

Volume

Luide muziek kan tot gehoorbeschadiging leiden. Vermijd extreme
volumes, in het bijzonder over langere perioden.

Over deze gebruiksaanwijzing

De informatie in deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op het 
product Loewe AirSpeaker ID. Tenzij anders aangegeven, hebben de 
instructies  betrekking op de bedieningselementen op het toestel.
Alinea's die met het symbool ➠ beginnen, bevatten belangrijke infor-
matie, tips of voorwaarden voor een storingsvrije werking.
Begrippen die u in het menu of als opschrift op het apparaat kunt vin-
den, zijn in de tekst vet gedrukt. In de functiebeschrijvingen staan de 
benodigde bedieningselementen afgebeeld links naast de tekst met de 
bedieningsaanwijzingen.
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Gebruiksaanwijzing
Opstellen / aansluiten
In-/uitschakelen

Opstellen

• Zet het tv-toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van sterke warmtebronnen of 

in direct zonlicht.
• Als u het apparaat opstelt in een kast, of achter gesloten deuren, 

dient u minstens 2,5 cm vrije ruimte rondom het apparaat vrij te 
laten zodat de lucht ongehinderd kan circuleren en er geen warm-
teophoping kan plaatsvinden. 

• Verkeerde voltages kunnen het apparaat beschadigen. Dit toestel 
mag uitsluitend worden aangesloten met het netsnoer op een 
stroomnet met de op het typeplaatje aangegeven spanning en 
frequentie.

• Bij onweer moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Extreem 
hoge spanningen door blikseminslag kunnen het apparaat via het 
stroomnet beschadigen.

• Ook bij langere afwezigheid moet u de stekker uit het stopcontact 
trekken.

• Leg het netsnoer zo dat het niet kan worden beschadigd. Het 
netsnoer mag niet worden geknikt of over scherpe randen worden 
geleid, er mag niet op worden gestaan en het mag niet worden 
blootgesteld aan chemicaliën; dat laatste geldt voor de volledige 
installatie. Een netsnoer met beschadigde isolatie kan tot elektrische 
schokken leiden en houdt brandgevaar in.

• Wanneer u de netstekker uit het stopcontact wilt trekken, dient 
u de stekker zelf vast te pakken en niet aan het snoer te trekken. 
Anders kunnen de draden in de netstekker beschadigd raken en bij 
opnieuw insteken kortsluiting veroorzaken.

Voorbeeldconfiguraties

Aansluiten
Verbind de netwerkbus LAN 5

 
 met behulp van de bijgeleverde net-

werkkabel met een netwerkaansluiting (bijv. switch of W(LAN)-router) 
met een verbinding met het internet.
Een externe audiobron kunt u op de ingang AUX 8

 
 aansluiten. Ge-

bruik een in de gespecialiseerde handel verkrijgbare audiokabel met 
3,5 mm klinkstekker. 
Sluit de netkabel aan op de netingang AC-IN 4

 
 en steek het andere 

uiteinde in een 220-240V 50/60 Hz-stopcontact.

In-/uitschakelen

➠ Breng eerst alle kabelverbindingen tot stand, zoals beschreven 
onder „Aansluiten“. Hier geldt in het bijzonder dat de AirSpeaker 
ID vóór het inschakelen verbonden moet zijn met het kabelnetwerk, 
aangezien hij anders zoekt naar een verbinding in WLAN-modus.

Drukt u de aan/uit-toets  3
 

 op het toestel kort.
Het toestel wordt ingeschakeld. 
Het LED-lampje boven de aan/uit-toets  3

 
 brandt groen.

Om het toestel in de netwerk-standby-modus uit te schakelen, drukt 
u gedurende 3 seconden op de aan/uit-toets  3

 
 op het toestel. 

Het LED-lampje in de aan/uit-toets brandt oranje.

➠ In de netwerk-standby-modus blijft de AirSpeaker ID als AirPLay-
luidspreker „zichtbaar“ maar verbruikt hij slechts een beetje stroom 
(pagina 61). Na 30 minuten zonder weergave schakelt de Air-
Speaker ID zichzelf automatisch in de netwerk-standbymodus.

Om het toestel in de standby-modus uit te schakelen, drukt u ge-
durende 5 seconden op de aan/uit-toets  3

 
 op het toestel. Het 

LED-lampje in de aan/uit-toets brandt rood.

➠ In de standby-modus kan de AirSpeaker ID niet door andere toestel-
len worden geactiveerd, maar moet de in-/uitschakeltoets  3

 
 

opnieuw bediend worden. Het stroomverbruik is daarbij zeer gering 
(pagina 61).

Schakel het toestel vóór een langere afwezigheid eerst uit met de in/
uitschakeltoets  3

 
 en trek vervolgens de stekker uit het stopcon-

tact. Zo spaart u energie en ontziet u het milieu.

AC-INLANUSBRESET

AUX

3,5 mm stereo-audio

NetsnoerNetwerkkabel

iPod-USB-kabel

AirSpeaker ID

(W)LAN-router
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Gebruiksaanwijzing
Inbedrijfstelling
Basisinstellingen

Netwerk
Al naargelang uw toestel via kabel (Ethernet, Powerline)
of draadloos (WLAN) met uw thuisnetwerk is verbonden, moeten er 
verschillende instellingen worden uitgevoerd.

➠ Loewe raadt een kabelnetwerk (Ethernet, Powerline) aan om een 
hoge stabiliteit en kwaliteit van de gegevensverbinding te garan-
deren. Gebruik een draadloos netwerk alleen wanneer er geen 
andere mogelijkheid bestaat. Draadloze verbindingen kunnen in 
principe door externe invloeden (bijv. magnetrons) gestoord worden 
en bieden meestal een geringer gegevensverliespercentage.

➠ Het toestel moet in hetzelfde logische netwerk aangemeld zijn als 
de audiobron (bijv. iPad).

Wanneer u de relevante stappen zoals beschreven in de hoofdstukken 
„Installeren“ en „Aansluiten“ hebt uitgevoerd, schakelt u het toestel in.

Netwerk via kabel
Voor zover er een DHCP-server in uw thuisnetwerk beschikbaar is (bijv. 
een DSL-router), worden de netwerkparameters automatisch ingesteld 
en hoeft u zelf niets meer in te stellen.

Draadloos netwerk - Configuratiepagina
Wanneer u een draadloos netwerk wenst in te stellen of wanneer uw 
thuisnetwerk geen DHCP-server bevat, moet de AirSpeaker ID worden 
geconfigureerd via een rechtstreekse verbinding tussen een PC en de 
AirSpeaker ID. Gebruik de bijgeleverde netwerkkabel om de AirSpeaker 
ID met de netwerkaansluiting van de PC te verbinden. 

➠ De tijd die verstrijkt tussen het inschakelen van de AirSpeaker ID 
en het tot stand komen van een verbinding met de PC bedraagt 
ongeveer 2-3 minuten.

➠ De tijd die verstrijkt tussen het inschakelen van de AirSpeaker ID 
en het ogenblik dat het toestel „zichtbaar“ wordt in de WLAN 
bedraagt ongeveer 2-3 minuten.

➠ Op de PC verschijnt eventueel een melding dat er slechts een 
beperkt netwerk beschikbaar is.

Zodra de AirSpeaker ID volledig is opgestart, voert u het volgende adres 
in in de internetbrowser van de PC, om de configuratiepagina op te 
roepen: 169.254.111.222.

Voorbeeld voor de configuratiepagina.

Voer vervolgens de netwerkinstellingen uit zoals 
beschreven op pagina 58.

AirSpeaker
Network Setup Status SW Update

Cancel Apply

Select Option

AirSpeaker-FFF001

SSID

Use DHCP

Device Name

Wanneer de AirSpeaker ID is verbonden met een thuisnetwerk met 
DHCP-server, kunt u de configuratiepagina ook bereiken via een PC 
waar Apple iTunes op geïnstalleerd werd:

Voer in de internetbowser van de PC de volgende 
adresregel in:
http://AirSpeaker ID-[xxxxxx].local/index.asp
waarbij [xxxxxx] staat voor de laatste zes tekens van 
het MAC-adres. Het MAC-adres vindt u op het ken-
plaatje op de onderkant van het toestel.

➠ Wanneer u de “Device Name“ handmatig wijzigt, verandert ook 
het adres (zie hoger) waarmee u de configuratiepagina van de 
AirSpeaker ID kunt oproepen. Gelieve de gewijzigde „Device Name“ 
te noteren. Het nieuwe adres luidt dan: http://[nieuwenaam].local/
index.asp.
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Gebruiksaanwijzing
Inbedrijfstelling
Basisinstellingen

Netwerkinstellingen
U kunt de volgende netwerkinstellingen uitvoeren:

 Device Name de naam waarmee het toestel in het netwerk 
geïdentificeerd wordt, kan afzonderlijk worden 
ingesteld.

 SSID selecteer een beschikbaar draadloos netwerk 
of de optie Configure Manual (handmatige 
configuratie)

 Configure Manually handmatige configuratie van het WLAN-
netwerk

 Manual SSID invoer van de netwerknaam van het gewenste 
draadloze netwerk

 WPA Key invoer van de netwerksleutel voor het 
geselecteerde WLAN-netwerk

 Use DHCP selecteer deze optie (zet een haakje in het 
vakje) om de netwerkparameters automatisch 
te laten instellen door de WLAN-router. 
Wanneer u deze optie deactiveert, kunt u alle 
netwerkparameters handmatig instellen.

 Select Encryption Type hiermee kunt u de coderingsmethode instellen.
 No Encryption de verbinding wordt ongecodeerd tot stand 

gebracht (niet aanbevolen)
 WEP de verbinding wordt tot stand gebracht met 

het WEP-protocol (niet aanbevolen)
 WPA de verbinding wordt tot stand gebracht met 

het WPA-protocol
 WPA2 de verbinding wordt tot stand gebracht met 

het WPA2-protocol (aanbevolen)
 IP Address permanent aan het toestel toegekende IP-adres
 Subnet Mask subnet-masker van het thuisnetwerk (meestal 

255.255.255.0)
 Gateway IP-adres van de gateway
 Primary DNS IP-adres van de primaire DNS-server
 Secondary DNS IP-adres van de secundaire DNS-server

➠ De codering volgens de standaard WEP geldt niet meer als veilig. 
Gebruik indien mogelijk de standaard WPA of WPA2. De bijbeho-
rende instellingen voert u op uw WLAN-router uit.

Een overzicht van de ingestelde netwerkparameters en van de net-
werkverbinding en verdere technische details kunt u oproepen via de 
pagina Status.

AirSpeaker
Network Setup Status

Cancel Apply

Connection Status

Signal Strength

Wireless Channel

Firmware Version

Host Firmware Version

SSID

WEP Key

WPA Key

connected

good

5

3.8.86.1847

0.01.08

MyHomeNet

1b4u5y0xlsr22306

SW Update

Weergave-elementen
De weergave-elementen (lampjes) in de toetsen van het toestel geven 
de verschillende bedrijfstoestanden aan.

Functie Toets Toets S Toets - Toets +

Standby rood

Netwerk-standby oranje

Aan groen

Netwerk start
/Netwerk probleem

groen
knippert 

geel

AirPlay-opzoeking knippert 
paars

AirPlay-modus groen paars

AUX-modus groen groen

USB-modus groen blauw

Volume hoger/lager wit wit

Volume mute knippert 
wit

knippert 
wit

Software-update te 
initialiseren

knippert
wit of
oranje

knippert 
wit

knippert 
wit

Draadloze software-
update

oranje
knippert 

wit
knippert 

wit
knippert 

wit

Software-update 
Contoller

groen
knippert 

wit
knippert 

wit
knippert 

wit

Fout bij software-
update

knippert 
oranje

Toestelfout knippert 
rood

Software-update
Een voor uw toestel geschikte software-update kunt u eventueel down-
loaden van het internet.

➠ Voor een software-Update moet de AirSpeaker ID via een kabel 
verbonden zijn met het netwerk.

➠ De voeding mag tijdens het bijwerkingsproces in geen geval van 
het apparaat worden losgekoppeld!

Open de Configuration Page zoals beschreven op 
pagina 57.

Selecteer het tabblad SW update.

Met de functie Update start u het actualiseringsproces. 
Het lampje in de toets S brandt oranje. Het proces kan 
tot 30 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van 
de internetverbinding.

Na een geslaagde actualisering schakelt het toestel 
zichzelf uit.

➠ Een actuele versie van de gebruiksaanwijzing kunt u als PDF-bestand 
downloaden van de Loewe-website: http://support.loewe.tv/de 
- Bibliotheek gebruiksaanwijzingen. Dat is vooral raadzaam na een 
software-update.
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Gebruiksaanwijzing
Bediening
Weergave

AirPlay-weergave
U kunt met de Loewe AirSpeaker ID audiosignalen van een compatibel 
Apple-toestel draadloos weergeven. Een lijst van Apple-modellen die 
compatibel zijn met de Loewe AirSpeaker ID vindt u op pagina pagina 
61.

➠ Op het Apple-toestel moet een besturingssysteem met de versie 
4.2.1 of hoger geïnstalleerd zijn.

De toets S meerdere malen indrukken tot de bijbeho-
rende LED paars brandt.

Start de audioweergave op het Apple-toestel.

Druk op het symbool  (bevindt zich meestal naast 
de volumeregelaar van de heersende toepassing op 
het Touchscreen-display van het Apple-toestel) en se-
lecteer als weergavemedium de Loewe AirSpeaker ID.

Volume instellen - toepassing op het Apple-toestel.

Volume instellen - toetsen +/- 1
 

 op de AirSpeaker ID.

Weergave externe audiobronnen
U kunt met de Loewe AirSpeaker ID een externe, analoge stereo-
audiobron weergeven.
De bron moet aangesloten zijn op de 3,5 mm AUX 8

 
 op de achterkant 

van het toestel.

De toets S meerdere malen indrukken tot de bijbeho-
rende LED groen brandt.

Start de weergave van de aangesloten audiobron.

Volume instellen - toetsen +/- 1
 

 op de AirSpeaker ID.

➠ Stel het volume van uw audiobron op een hoge waarde in en regel 
vervolgens met de toetsen +/- 1

 
 op de AirSpeaker ID het gewens-

te volume, om stoorgeluiden te voorkomen.

➠ Koppel uw Apple-toestel los van de USB-poort van de AirSpeaker 
ID wanneer u de aansluiting AUX 8

 
 als audiobron gebruikt, om 

stoorgeluiden te voorkomen.

iPod-modus
U kunt uw Apple-toestel aansluiten op de AirSpeaker ID en zo uw muziek 
met hoge kwaliteit weergeven. Wanneer de AirSpeaker ID ingeschakeld 
is, wordt de batterij van het aangesloten Apple-toestel geladen. Een lijst 
van Apple-modellen die compatibel zijn met de Loewe AirSpeaker ID 
vindt u op pagina pagina 61.

iPod aansluiten

Verbind uw Apple-toestel met behulp van de iPod-USB-kabel met de 
USB-poort 6

 
 van het toestel.

iPod-audioweergave

De toets S meerdere malen indrukken tot de bijbeho-
rende LED blauw brandt.

Start de weergave op het aangesloten Apple-toestel.

Wanneer u de als accessoire verkrijgbare afstandsbe-
diening Loewe Assist AirSpeaker ID gebruikt, kunt u 
de basisfuncties van uw Apple-toestel ook daarmee 
bedienen. Kijkt u daarvoor in de handleiding van de 
afstandsbediening.

Volume instellen - toepassing op het Apple-toestel.

Volume instellen - toetsen +/- 1
 

 op de AirSpeaker ID.

➠ Afhankelijk van de softwareversie is het mogelijk dat uw Apple-
toestel niet via de AirSpeaker ID bediend kan worden. Het is raad-
zaam de software van uw Apple-toestel te updaten naar de 
nieuwste versie.

➠ De compatibiliteit met uw Apple-toestel kan afhankelijk van het 
model variëren. Ondersteunde Apple-toestellen: zie pagina 61.

➠ Afhankelijk van het Apple-toestel kunnen er storingen optreden.

➠ Koppel uw Apple-toestel eerst los van de AirSpeaker ID wanneer u 
geen toegang meer tot het Apple-toestel kunt krijgen.
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Gebruiksaanwijzing
Verhelpen van storingen

Verhelpen van storingen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Apparaat werkt niet. Netsnoer niet aangesloten. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact 
230V 50 Hz.

Geen geluid. Foutieve aansluiting van de ingangskabel. Sluit de kabel correct aan (pagina 62pagina ). Wan-
neer het probleem daarmee niet is verholpen, is de 
kabel mogelijk defect.

Het volume staat op het minimum. Verhoog het volume.

Het geluid staat op gedempt (mute). Druk op  of V+ op de afstandsbediening om de 
audioweergave weer te activeren, en stel vervolgens 
het volume in.

Dit apparaat werkt niet goed. Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er 
na ongeveer 90 seconden weer in.

Druk de toets Reset 7
 

 gedurende > 10 seconden in om 
de fabrieksinstellingen te herstellen. Koppel het toestel 
gedurende 90 seconden los van het stoomnet. Voer 
vervolgens de basisinstellingen opnieuw uit.

Geluidsonderbrekingen tijdens Air-
Play-weergave

Mogelijk zenden andere toestellen in de omge-
ving uit op hetzelfde radiokanaal.

Verbind de AirSpeaker ID met een kabelnetwerk of stel 
op uw WLAN-router een vrij radiokanaal in.

De afstandsbediening werkt niet 
goed.

De batterijen van de afstandsbediening zijn 
leeg.

Vervang de batterijen door nieuwe.

De PC kan geen verbinding met de 
AirSpeaker ID tot stand brengen.

Ga na of Apple iTunes op de PC geïnstalleerd is.

De iPod-weergave stopt en er wordt 
een ander nummer afgespeeld.

De iPod-functie „Shake to Shuffle“ is geacti-
veerd.

Deactiveer deze functie op uw iPod.
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Milieu-bescherming

Verpakking en doos

Voor het als afval verwerken van de verpakking betaalden wij een 
afvalverwerkingsbijdrage, zoals voorgeschreven door de nationale 
wetgeving.

Het toestel

Let op: de EU-richtlijn 2002/96/EG regelt de terug-
name, behandeling en verwerking van gebruikte 
elektronische apparaten. 
Oude elektronische toestellen moeten daarom 
gescheiden worden afgedankt. Zet dit toestel niet 
bij het gewone huisvuil om het af te danken! U kunt 
uw oude toestel gratis inleveren bij een speciaal 

inzamelpunt of eventueel bij uw dealer, wanneer u 
een vergelijkbaar nieuw toestel koopt. Uw plaatselijke 
overheid kan u meer details geven over de terugname 
(ook voor niet-lidstaten van de EU).

Batterijen van afstandsbediening

De bij de afstandsbediening geleverde batterijen bevat-
ten geen schadelijke stoffen als cadmium, lood en kwik. 

Gebruikte batterijen mogen volgens de batterijrichtlijnen 
niet langer bij het huishoudelijke afval worden gewor-
pen. Deponeer uw lege batterijen gratis in de daarvoor 
bestemde verzamelbakken in speciaalzaken. Ook uw 
leverancier heeft ongetwijfeld een dergelijke bak voor 
lege batterijen.

Colofon
De firma Loewe Opta GmbH is een naamloze vennootschap volgens 
het Duitse recht met hoofdkantoor in Kronach.

Industriestrasse 11, 96317 Kronach, Duitsland
Telefoon:+49 9261 99-500
Fax: +49 9261 99-515
Email: ccc@loewe.de
Handelsregister: Amtsgericht Coburg, Nr. HRB 42243
BTW-ID-nummer: DE 193216550
WEEE-registratienummer: DE 41359413

Redactiedatum 12.12. 5 druk
© Loewe Opta GmbH, Kronach
Alle rechten voorbehouden, ook die van de vertaling.
Wijzigingen in het design en de technische gegevens zijn mogelijk zonder 
voorafgaande kennisgeving.
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Technische gegevens
Algemeen
Loewe AirSpeaker ID artikelnr. 51205-B/L00
Bedrijfstemperatuur [°C] 5 ... 40
Luchtvochtigheid [%] (geen condensatie) 30 ... 90 
Afmetingen [B x H x D in cm] 24 x 13 x 24
Gewicht [kg] 3,8
Elektrische gegevens
Netspanning [Volt 50 Hz] 230 
Krachtontneming [Watt] 19 
Krachtontneming in netwerk-standby [Watt] < 3,5
Krachtontneming in standby [Watt] < 0,5
Eindtrappen 2
Nominaal vermogen van de versterker [Watt] (Sinus) 4x 20

In- en uitgangen
AUX stekkerbus 3,5 mm
USB 1x V 2.0, type A
LAN Netwerk met draadverbinding RJ-45
Draadloze interfaces
Ondersteunde normen 801.11b/g
Frequentiebereik 2400-2483,5 MHz
Codering WEP, WPA

Netwerk met draadverbinding
Ondersteunde standaards 10 Mbit/s ethernet (10Base-T)
  100 Mbit/s Fast Ethernet (100 Base-T)

Standaard van thuisnetwerk
Audio Apple AirPlay

Ondersteunde Apple-toestellen - Made for
(AirPlay-audioweergave)
  iPod touch (2nd generation) 

 iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS
  iPad
  
(USB-audioweergave)
  iPod Touch (4th generation), iPod Touch (3rd generation)
  iPod Touch (2th generation), iPod Touch (1st generation)
  iPod Classic
  iPod Nano (6th generation)
  iPod Nano (5th generation) , iPod Nano (4th generation) 
  iPod Nano (3rd generation), iPod Nano (2nd generation)
  iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
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Handelsmerkbescherming

„Made for iPod“ en „Made for iPhone“ betekenen dat een elektronisch 
nevenapparaat specifiek werd ontworpen voor aansluiting op een iPod 
of iPhone en dat de ontwikkelaar officieel verklaart dat het aan de 
prestatienormen van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor 
de bruikbaarheid van dit apparaat noch voor de conformtiteit van het 
apparaat met de veiligheidsnormen en de regelgeving inzake ontstoring.

iPod en iPhone zijn in de VSA en andere landen geregistreerde handels-
merken van Apple Inc.

Het toestel draagt het CE-symbool en voldoet aan de geldende EU-
richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring vindt u in de uitvoerige 
handleiding, die u van onze homepage kunt downloaden.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en 
andere van toepassing zijnde bepalingen van de 
Richtlijn 1999/5/EG. Het gebruik is toegestaan in alle 
landen van de EU en ook in IJsland, Noorwegen en 
Zweden. In Frankrijk en Italië is het gebruik slechts 
binnenshuis toegestaan.
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