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Með BMP40 bluetooth móttakaranum er hægt streyma 
hljóði þráðlaust í hljóðtækin þín frá td fartölvum, 
snjallsímum eða öðrum þeim búnaði sem hefur 
bluetooth sendi. Sérlega næmur móttakari sem getur 
numið merki í allt að 30 metra fjarlægð

FMP40 skilaboðaskjóðan getur geymt mismunandi skilaboð eða 
hljóðskrár á minniskorti sem hægt er að kalla fram reglulega 
með innbyggðum timer eða með einföldum tengingum beint 
inn á eininguna, einnig er hægt að stinga USB minnislykli í 
samband til afspilunnar.

IMP40 er internet spilari sem getur streymt útvarpsrásum beint af 
netinu til afspilunnar. Við nettengingu nær hann sambandi við yfir 
30.000 útvarpsrásir, innlendar sem erlendar ásamt því sem hægt er að 
bæta við rásum eftir þörfum. Mögulegt að nota USB minnislykil með 
tónlist til vara ef netsamband dettur niður.

TMP40 er FM útvarps móttakari, tekur á móti 
hefðbundnu Fm radíómerki með loftneti , geymir 10 
stöðvar í minni og með ýmsum stillimöguleikum á 
forgangs skilaboðum.

Með NMP40 einingunni er hægt að streyma hljóðskrám 
beint frá tónlistarveitu eins og td Spotify, net tengd 
tölva getur séð um stjórnunina meðan þessi eining sér 
um streymið, Á sama hátt er hægt að streyma tónlist 
beint frá tölum eða snjallsímum.

XMP44 er 19" rack eining sem getur hýst fjögur hljóð afspilunnarkort, þau kort geta td 
verið 4 FM útvörp eða 4 Internet spilarar eða skilaboða kort og fleira, hægt er að raða 

kortum í þessa einingu eins og hverjum hentar og einingin síðan tengd inn á þau hljóðtæki 
sem við á. Með skjánum og valhnöppunum framan á tækinu er hægt að stjórna virkninni á 

hverju korti ásamt því að með  innbyggða hátalaranum er hægt að vakta virknina. 
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AUDAC XMP44.   4 rása afspilunnar tækið
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