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Maxi Pro TV sändare
BE2022

Egenskaper

Bluetooth
Strömmar ljudet med Qualcomm® 
aptX™ LL teknik 

Flera inkopplingsmöjligheter
Kan anslutas till de flesta moderna 
TV-apparater

Med Maxi Pro TV-sändare kan du lyssna på ljudet 
från TV:n på din egen volym utan att någon annan i 
rummet påverkas. Den strömmar ljudet i full HD-stereo 
via blåtand till din Maxi Pro samtalsförstärkare.

Maxi Pro TV-sändare använder den senaste Qualcomm® 
aptX™ tekniken för att minimal fördröjning, vilket 
resulterar i en optimal synkronisering av läpprörelser 
och en otrolig tydlig och klar ljudkvalitet. TV-sändaren 
kan användas med både analog och digital tillkoppling 
och kan anslutas till de flesta moderna Tv-apparater.

Lyssna på din 
egen volym.



AUDIO OPTICAL

Storlek och vikt
Höjd: 24 mm
Bredd: 88 mm
 

Tekniska
specifikationer

Knappar och reglage

88 mm

48
 m

m
 

Mini-stereokabel Mini-stereo-till-RCA-adapter

Fiberoptisk 
kabel

DC-kontakt- 
till-USB-laddkabel

Tillbehör: Nätadapter  
(Din kontakt kan se annorlunda ut) 
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Djup: 48 mm
Vikt: 70 g

Frekvens och räckvidd 
 Bluetooth-frekvens 

2402 – 2480 MHz 

 Räckvidd  
25 m, fritt fält

 Teknik 
Qualcomm® aptX™ LL

Ström
 Strömförbrukning: 31 mA
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I förpackningen
 BE2022 Maxi Pro TV-sändare
 Bruksanvisning
 Mini-stereokabel
 Mini-stereo-till-RCA adapter
 Fiberoptisk kabel
 DC-kontakt-till-USB-sladd

Egenskaper 
 Använder Qualcomm® aptX™  streaming med 

låg fördröjning. Teknologin ger optimerad 
tidsynkronisering vid ljuduppspelning och ett 
tydligt och klart ljud. 

 Flera portar som stöder både analog och digital 
tillkoppling och kan anslutas till de flesta mod-
erna TV-apparater.

Skötsel och rengöring 
 För att rengöra produkten, koppla ur strömmen 

och alla kablar. Använd en mjuk, luddfri duk. 
Undvik att få in fukt i öppningarna.

 Använd inte fönsterputs, aerosolspray, alkohol, 
ammoniak eller slipmedel. 

Regulatoriska krav
 Maxi Pro uppfyller följande regulatoriska krav:

Omgivning
 Arbetstemperatur 0° – 35 ° C
 Luftfuktighet 5% – 90% (ej kondenserande)

Tillbehör
 BE9228 Fiberoptisk kabel, vit 

 BE9123 Mini-stereo-till-RCA kabel, vit 

 BE9254 Enkel DC-till-USB-laddkabel, vit 

 BE9148 Dubbel DC-till-USB-laddkabel, svart 

 BE9273 Universal nätadapter, vit 

 BE9262 Universal nätadapter, svart

R-NZ

Anslutningar 
 Ljud/Audio ingång: 3.5 mm mini-stereo 
 Audioingång känslighet @ max 2Vrms: +6 dBV 
 Optisk ingång: 44.1KHz, 48KHz  
 Optisk ingång känslighet: 0 dBFS 
 Laddingång: 2.5 mm kontakt 
 Utgång: DC 5V, 1.0A 
 Laddutgång: USB typ A 

FCC ID: 2APAKBE2022 IC: 6693A-BE2022 R  204-720514


