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Ogrom możliwości z LAUDIO W10BT
OOdtwarzacz ścienny LAUDIO W10BT może pełnić rolę 
centrum multimedialnego. W urządzeniu 
zaimplementowany jest moduł Bluetooth do 
bezprzewodowej komunikacji np. z tabletem, 
smartphonem lub komputerem. Muzyka może być 
odtwarzana również z karty SD (do 32 GB) lub pamięci 
zewnętrznej typu Pendrive. Oprócz źródeł cyfrowych do 
ododtwarzacza ściennego można podłączyć się 
analogowym sygnałem AUX np. z komputera lub 
telefonu.

Odtwarzacz LAUDIO W10BT jest idealnym rozwiązaniem 
dla podstawowych zastosowań nagłaśniających w 
pojedynczych pomieszczeniach takich jak gabinety, 
poczekalnie lub łazienka (z dala od wody). Posiada bardzo 
proste w obsłudze funkcje odtwarzania muzyki z kilku 
źródeł oraz funkcję regulacji głośności. Dla bardziej 
zaawansowanych użytkowników lub do bardziej 
skomplikskomplikowanych instalacji polecamy odtwarzacz 
LAUDIO W20BT z dotykowym wyświetlaczem oraz 
profesjonalnym systemem operacyjnym zwiększającym 
możliwości konguracji.

Nieograniczone możliwości konguracji
Integracja Smart Home! Dzięki magistrali RS-485 panel 
naścienny można przyłączyć do systemów Smart Home, 
w tym włączyć i przypisać hasło dostępu do urządzenia. 
Wejście AUX umieszczone jest z tyłu urządzenia w postaci 
3 polowej kostki, do której należy doprowadzić 3 żyłowy 
przewód AUX (żyła prawa, lewa oraz ekran). Z dołu 
urządzenia znajdują się porty do urządzeń zewnętrznych: 
kakarty pamięci oraz nośnika USB.

Słuchaj muzyki jak tylko chcesz!

W W celu podłączenia klasycznego pendrive do złącza Micro USB 
należy użyć załączonej w zestawie do odtwarzacza przejściówki. 
Priorytet w odtwarzaniu ma karta pamięci, jeśli chcesz korzystać z 
dwóch nośników, należy wyjmować kartę pamięci w celu 
odtwarzania muzyki z pendrive. Zmiana źródła z AUX na nośnik 
zewnętrzny następuje po naciśnięciu przycisku AUX na panelu 
dotykowym. Odtwarzanie Bluetooth posiada swój osobny 
prprzycisk. Pozostałe przyciski służą do regulacji głośności oraz do 
przewijania odtwarzanych utworów.

Zawartość opakowania
-  odtwarzacz ścienny x 1
-  pilot bezprzewodowy x 1 (brak baterii w zestawie)
-  śruby montażowe x 2
-  antena FM x 1
-  przejściówka Micro USB x 1
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