WAARDAMME
Kortrijksestraat 356
8020 Waardamme

KNOKKE
Tel: +32(0)5028 8486
TD: +32(0)5028 0406

ONLINE

Lippenslaan 225
8300 Knokke

Tel: +32(0)5060 5870

www.verfaillie.com
info@verfaillie.com

Bluesound Node Zwart Bluesound
0786357001678

Merk: Bluesound
Model: BLSN130BK
0 786357 001678 >

€599,00-

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Draadloos muziek streamen, eenvoudig tv-geluid en multiroom voor je systeem of je actieve speakers. Uitstekende
HiFi-kwaliteit, talloze toepassingen.
NODE is de draadloze muziekstreamer van het Bluesound-systeem, die ook kan fungeren als draadloze
voorversterker voor je bestaande stereo- of surroundsysteem. Met zijn audioﬁele structuur kan NODE ook worden
gebruikt in pure high-end systemen en ondersteunt het stereogeluid met hoge resolutie tot 24 bit / 192 kHz, zodat
u geen concessies hoeft te doen aan de geluidskwaliteit als u van uw muziek wilt genieten via streamen.
Vergeleken met eerdere versies krijg je een beduidend hogere geluidskwaliteit dankzij de supersnelle processor en
de nieuwe opzet van de exclusieve 32-bits D/A-converter. De HDMI / eARC-ingang biedt nieuwe, slimme opties om
te genieten van tv-geluid in uitstekende kwaliteit op het systeem.
Bluesound NODE heeft een compact design en de mooie zwarte of witte afwerking zorgt voor een elegante,
exclusieve uitstraling. Je bestuurt NODE via WLAN en smartphone of tablet. Je kunt NODE dus uit het zicht
verplaatsen en verstoppen in een HiFi meubel van bijvoorbeeld Unnu of Clic.
De ingebouwde 12 V trigger uitgang is een leuk detail waarmee je samen met NODE (mits de versterker een
trigger ingang heeft) je versterker of receiver automatisch aan en uit kunt zetten. NODE kan nog steeds worden
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gebruikt om oude Bang & Olufsen Beolab-luidsprekers aan te zetten die alleen een 5 V Powerlink-ingang
hebben. Het enige dat nodig is, is een kleine adapter tussen de B&O-speakers en NODE (apart verkrijgbaar).

ALLE MUZIEK TER WERELD
De Bluesound app geeft je een compleet overzicht van je muziek met albumhoezen en alle functies. Je kunt
eindeloos muziek streamen van TIDAL, Spotify Connect, Deezer, Qobuz, Roon en andere muziekdiensten en allerlei
audioformaten - ook 24-bit - afspelen met een ongeëvenaarde kwaliteit. Natuurlijk is er ook internetradio
ingebouwd en met de intelligente tweeweg Bluetooth-functie speel je muziek af via een draadloze koptelefoon.

SUPEREENVOUDIG TV-GELUID IN DE HOOGSTE KWALITEIT
NODE heeft een HDMI aansluiting met audio return channel en HDMI-CEC. Zo kunnen je tv en het systeem met
elkaar communiceren via HDMI, terwijl je het volume en meer regelt met je bestaande tv-afstandsbediening. Sluit
de tv aan met een HDMI-kabel en geniet voortaan van de hoogste kwaliteit tv-geluid!
NODE schakelt zichzelf optisch en automatisch in en uit zowel met het televisietoestel als met de andere ingangen
waaronder Bluetooth. Bij oudere televisies die geen CEC ondersteunen, kun je de optische ingang met de
geïntegreerde IR-leerfunctie gebruiken om het geluid te regelen via de bestaande televisie-afstandsbediening.

OP TALLOZE MANIEREN TE COMBINEREN, OOK MULTIROOM
NODE is primair ontworpen om te worden gebruikt met een bestaand systeem of eindversterker. Je kunt hem
echter ook gebruiken met een set goede actieve speakers, zodat je met een minimum aan apparaten een
zelfstandig en compact systeem krijgt. Daarnaast breid je je systeem in een mum van tijd uit met draadloze
bluesound multiroom speakers, voor muziek in meerdere kamers - dezelfde of verschillende.
Ongebruikelijk voor een netwerkspeler, kan de NODE in de diepe stand-bymodus (0,5 watt) worden gezet door 10
seconden op het aanraakpaneel te drukken. Druk je kort op hetzelfde bedieningspaneel, dan is het toestel weer
terug en kun je genieten van alle energie die je in de tussentijd hebt bespaard.
Bluesound NODE (N130) is verkrijgbaar in zwart of wit. Een IR-afstandsbediening is als optie verkrijgbaar.

SPECIFICATIE
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Afspeelmogelijkheden

Aantal
subwooferuitgangen
HDMI-poort
Hoofdtelefoonaansluit

1

Geschikt voor
multiroom
Streaming
muziekdiensten

ing
USB-aansluiting
USB-connectortype

Micro (Type A)

Algemeen

Bediening

Aantal luidsprekers in
de doos
Type speaker

1 speaker

Smart home platform

Amazon Alexa,
Google Assistant

Center

Connectiviteit

Fysieke kenmerken

Spotify Connect

Breedte
Diepte

22 cm
14,6 cm

Hoogte
Kleur

4 cm
Zwart
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