WiFi Music Streamer
Upgrade je stereo installatie met WiFi en stream
draadloos je muziek
EM7415
EAN: 8716065325812
Mastercarton:
Casepack: 20
Packaging contents: - EM7415 WiFi Music Streamer - Power adapter
- USB Cable - Quick Install Guide - 3.5mm jack -> 2x RCA Audio Cable

OVERVIEW
• Speel je muziek draadloos af op je bestaande stereo installatie
• Stream muziek vanaf je Apple, Android en Windows tablet/smartphone
• Te gebruiken met gratis EZCast app voor extra functies zoals het maken van playlists en het beluisteren
van radio streams
• Speel muziek vanaf USB-stick, micro SD-kaart en cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive)
• Gemakkelijk overal te gebruiken zonder tussenkomst van je computer dankzij het geïntegreerde WiFi
netwerk
• Multiroom ondersteuning
• Geniet van je favoriete muziek binnen het bereik van je WiFi netwerk
• Sluit een actieve speaker set aan en geniet van je muziek waar je ook bent
• Stream vanaf je laptop/pc/NAS via DLNA of via een speciale Windows/MAC applicatie
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•
•
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WiFi: IEEE 802.11 b/g/n Standard
Wi-Fi frequency: 2.4GHz(Max 150Mbps)
WiFi Encryption:
WPA,WPA2,WPA2 Mixed
Audio Format: .aac,.mp3,.wav,.flac
Audio sample rates: 24bit,96KHz
Audio SNR: 96dB
Audio Out: Optical & Analog
Power usage: 2.5W
Power supply: 5V 1A
SPDIF: Optical audio out
3.5mm Jack plug: Analog audio out
LED: Power Status & WiFi Status
Dimensions in mm. (WxHxD):80x22x80
Weight in grams:75
Chipset: ActionsMicro AM8253
DAC Chips: 24Bit/96KHz
CPU clock speed: 500MHz
Flash: 128MB
RAM: 64MB
Streaming Protocol: DLNA, Apple support
Supported Cloud services: Google Drive, Dropbox, Apple iCloud, One Drive, Box
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DESCRIPTION
Je favoriete muziek streamen vanaf je smartphone of tablet naar je
HIFI installatie zonder een nieuwe set te kopen? Dat is mogelijk met
de EM7415 WiFi Music Streamer. Deze handige en compacte
streamer vult je bestaande geluidsinstallatie aan met WiFi.
Sluit de WiFi Music Streamer aan op je bestaande netwerk en geniet
van muziek door je hele huis. De EM7415 heeft ook multiroom
ondersteuning. Daarnaast stream je muziek vanaf een USB-stick,
micro SD-kaart en Cloud diensten (o.a. Dropbox, Google Drive en
OneDrive).
Stream muziek vanaf je smartphone en tablet naar je HIFI set
Is je geluid set nog té goed om een nieuwe te kopen? Maar toch wil je graag kunnen streamen via WiFi? Met de EM7415 WiFi Music Streamer stream je binnen enkele
stappen muziek naar je bestaande geluidsinstallatie. Vanaf nu luister je overal naar
muziek met goede geluidskwaliteit.
Speel muziek vanaf een USB-stick, micro SD-kaart of cloud oplossingen
Geniet van muziek welke is opgeslagen op een USB-stick of micro SD-kaart. Wanneer je muziek in de Cloud (o.a. Dropbox, Google Drive en OneDrive) hebt staan
speel je deze ook gemakkelijk af met de EM7415.
Geïntegreerd WiFi netwerk: overal makkelijk te gebruiken
De EM7415 maakt zelf een eigen WiFi netwerk aan waardoor je de streamer overal
kunt gebruiken. Zelfs buiten het bereik van je bestaande WiFi netwerk. Staat jou Apple/Android tablet of smartphone vol met je favoriete muziek? Sluit dan een actieve
speaker set aan en geniet direct van je muziek. Zo kun je jouw favoriete muziek beluisteren zonder tussenkomst van een computer.
Tegelijkertijd surfen en streamen
Naast het geïntegreerde WiFi netwerk verbind je de WiFi Music Streamer ook met je
bestaande WiFi netwerk. Het bereik van je WiFi in het thuisnetwerk is groter. Hierdoor kun je je door je hele huis verplaatsen, mits je WiFi bereik hebt, zonder dat de
verbinding wegvalt. Je hebt maar één WiFi verbinding nodig op je smartphone en
tablet. Je blijft toch online via WiFi en tegelijkertijd stream je de muziek vanaf je tablet en smartphone. Wanneer de WiFi Music Streamer in je bestaande WiFi netwerk
is opgenomen, kun je ook via DLNA vanaf je laptop/pc of NAS streamen.
Maak playlists aan en luister naar radio streams met de gratis EZCast app
De gratis EZCast app zorgt ervoor dat je extra functionaliteiten van de EM7415 kunt
gebruiken. Zo maak je zelf playlists aan en luister je naar radio streams.

2

No rights may be derived from inaccurately presented content. Eminent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

©2015 EMINENT

WiFi Music Streamer
Upgrade je stereo installatie met WiFi en stream draadloos je muziek

IMAGES

3

No rights may be derived from inaccurately presented content. Eminent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

©2015 EMINENT

