
2N® NetSpeaker
IP Audio System

Pokud vás náš produkt zaujal, prosím volejte +420 261 301 500 nebo nám pošlete e-mail
na obchod@2n.cz. Pro více informací navštivte www.2n.cz. 

2N® NetSpeaker je systém pro přehrávání audia po IP síti. Slouží nejen jako 
náhrada klasického řešení rozhlasu „po drátě“, ale navíc nabízí i širokou 
škálu dalších funkcí, díky kterým může oslovit široké spektrum zákazníků.

Největší výhodou systému je vysoká míra flexibility, díky které může vysílat 
audio odkudkoli a kamkoli. Celý systém je uživatelsky přívětivý a snadno 
rozšiřitelný.

Přínos:
Z pohledu provozovatele:
•   Distribuce audia v LAN nebo WAN přímo z PC
•    Neomezený počet zón
•    Stejná kvalita audia v celé síti
•    Využití stávající LAN infrastruktury
•   Vzdálená konfigurace a administrace
•    Plánovač událostí
•    Intuitivní ovládání
Z pohledu posluchače:
•    Snadné dálkové ovládání
•   Možnost vysílat pohodlně z kanceláře

Vlastnosti:
•  Streaming jak v lokální síti, tak na internetu
•  Neomezený počet zdrojů i příjemců streamu v systému
•  Možnost rozdělit NetSpeakery do nezávisle řízených skupin
•  Vysoká míra flexibility
•  Audio playback ze souboru nebo externích zdrojů
•  Možnost mixování audio vstupů
•  Napájení přes PoE
•  Vytváření playlistů
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Rozhraní Audio parametry

10/100Base-TX Ethernet (RJ45) 2x8W (STEREO) nebo 1x16W (MONO) RMS výstup

Integrovaný zesilovač připojeného reproduktoru Podpora reproduktoru 4 - 16 Ohm

Audio výstup - line-out 3.5“ stereo jack Rozsah frekvence 20Hz - 20kHz (+/- 0.5dB)

Prostor pro MicroSD kartu pro offline přehrávání Streamování až 48kHz/16bit

Digitální vstup a výstup

Napájení Konfigurace

12V/2A (adaptér) nebo PoE 802.3af Dvě konfigurovatelná uživatelská tlačítka

IR dálkové ovládání pro nastavení hlasitosti a kanálu

Konfigurační a streamovací nástroje pro Microsoft Windows

Technické parametry

Jak 2N® NetSpeaker pracuje?
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Cílová skupina:
	 •  Školy 
 •  Nemocnice
	 •  Veřejné instituce
	 •  Kancelářské budovy
	 •  Nákupní centra
	 •  Vlaková a autobusová nádraží
	 •  Letiště
	 •  Hotely
	 •  Výrobní haly
	 •  Vojenské areály
	 •  Kavárny 


