BEOSOUND ESSENCE
Een iconisch one-touch muzieksysteem

A L S O F J E H E T L I C H T AANKNIPT,
ZO E E N VO U DIG
De BeoSound Essence is een one-touch muzieksysteem dat u
aan de muur bevestigt of daar neerzet waar het u het beste
uitkomt. Het design is bijzonder minimalistisch en maakt het
bedienen van uw muziek tot kinderspel omdat u directe
toegang heeft tot de vele muziekdiensten en de duizenden
internet-radiostations wereldwijd. De luxe van eenvoud.
De BeoSound Essence biedt u met slechts vier knoppen een
ongekende eenvoud en laat u genieten van een weergaloze
luisterbeleving. U hebt graag alles onder controle? Wij hebben
de app voor u. Met de BeoMusic App hebt u volledige controle
over uw muziek; waarnaar u wilt luisteren en waar in huis u
daarnaar wenst te luisteren. Eenvoudig, intuïtief en uniek.
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AFMETINGEN
in cm

Gemonteerd aan de muur

6.6

Tafelstand

2.2

8.7

Hideaway-box

2.6

31.0

3.4

11.5
16.7

SPECIFICATIES

Ontwerper

Plaatsingsmogelijkheden

Ondersteunde audioformaten

Frackenpohl Poulheim

Afstandsbediening: Aan de muur of als tafelstand

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF

Hideaway box: Op een willekeurige plek in de
buurt van de luidsprekers

Standaard sample rates tot 192 kHz, stereo en
max. 24 bit
Opmerking: WMA lossless is niet ondersteund

Hideaway box-aansluitingen:

Aansluitingen

Verbinding tussen hideaway-box en luidsprekers

2 x Power Link-aansluitingen (RJ45) met ieder
twee kanalen voor het aansluiten van luidsprekers

Tussen hideaway-box en afstandsbediening:
Draadloos (Bluetooth met laag energieverbruik).

1
1
1
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Over het algemeen zijn het discrete kastje en de
BeoSound Essence Remote volledig operationeel
wanneer deze worden gebruikt in een vierkante
ruimte van maximaal 9 x 9 meter.

Bekabeld. Om een draadloze verbinding tussen de
BeoSound Essence en uw draadloze luidsprekers
met Immaculate Wireless Sound te realiseren,
volstaat het om de BeoLab Transmitter 1 aan uw
installatie toe te voegen.

x
x
x
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Line-in (RCA) met detectie
Ethernet
IR
Voeding

Op één systeem kunt u maximaal vijf
BeoSound Essence Remotes aansluiten

Tussen hideaway-box en thuisnetwerk:
WiFi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz & 5 GHz)

EIGENSCHAPPEN

Klaar voor de draadloze BeoLink Multiroom-beleving
Als u een draadloze opstelling rondom de BeoSound Moment wilt
creëren, dan kunt u hem combineren met een aantal van onze BeoLink
Multiroom-producten om van het gemak, de vrijheid en de flexibiliteit
van draadloos geluid te genieten. Inclusief geïntegreerde BeoLink
Multiroom-technologie, klaar voor gebruik.
BeoLink Multiroom
Apple AirPlay
DLNA – DMR
Bluetooth 4.0
Spotify Connect*
Deezer*
QPlay 2.0*
TuneIn internetradio*

11.2015V02

* afhankelijk van de markt
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