
Vianect® AIR TV
Zet nu uw multimedia-inhoud over van de computer 
op de TV - eenvoudig en zonder kabel.

Multimedia-inhoud in HD-kwaliteit van notebook, netbook of 

PC eenvoudig en draadloos weergeven op een grote TV: met 

de devolo Vianect ® AIR TV bouwt u in een handomdraai een 

verbinding op tussen uw computer en uw TV of beamer. Laat 

uw vrienden en bekenden foto‘s en films zien, geniet van 

multimedia-inhoud van video-platforms en mediatheken in 

de juiste grootte! Dankzij draadloze USB-technologie geheel 

zonder kabel.
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Vianect® AIR TV

Highlights:

· Draadloze overdracht van audio- en video-content van een 
computer (PC/Mac) naar een monitor, een TV-toestel of een 
projector.

· Inschakelen, klaar: dankzij innovatieve wireless-technologie 
startklaar in een handomdraai.

· Ideaal voor weergave van foto‘s en video‘s  - thuis en op 
kantoor.

· Beste HD-beeldkwaliteit met 720p-ondersteuning.

· Maximale beeldschermresolutie van 1.400 x 1.050 pixel.

· Groot zendbereik dankzij Wireless-USB-techniek (USB-IF).

· Alle gangbare aansluitingen zoals HDMI en D-Sub RGB (VGA) 
op de ontvanger.

· Overdracht van audio via HDMI of 3,5-mm-stopcontact.

· PC-software voor Windows XP, Windows 7 en Windows Vista, 
software voor Mac OS X.

· 3 jaar garantie van devolo AG.

Draadloos van PC naar TV: vakantiefoto‘s en clips op HDTV,
zonder kabel.

Internet op de televisie: draadloze online-films, mediatheken,  
audio- en video-content in HD-kwaliteit naar de televisie overdragen.

Uitgebreide modus voor werk en vrije tijd: werk op uw
PC, terwijl anderen een film kijken.

Projector & beamer: tonen van presentaties met de beamer zonder 
enige bekabeling.

Vianect® AIR TV
Artikelnummer 01632  
EAN-Code 4250059616325
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