BEOREMOTE HALO
PRODUCTOVERZICHT

Eén aanraking
volstaat voor uw
muziek – gemakkelijk
en eenvoudig.
Beoremote Halo is een
afstandsbediening voor gemakkelijke
toegang tot uw favoriete muziek
zonder dat u uw mobiele apparaat
hoeft te gebruiken. De Beoremote Halo
bevat een geïntegreerd touchscreen
display omgeven door een aluminium
ring die het volume regelt en in de
lucht lijkt te zweven.

BELANGRIJKE KENMERKEN

Eén aanraking volstaat voor uw
muziek – gemakkelijk en eenvoudig
Favorieten opslaan met één druk
op de knop
Ontworpen als een interieurstuk,
met zwevend wiel voor het volume

BEOREMOTE HALO
S P E C I F I C AT I E S

BASIS

CONNECTIVITEIT

TECHNISCH

Plaatsingsmogelijkheden

GEMONTEERD AAN
DE MUUR

TAFELSTANDAARD

Gewicht
0,29 kg

0,32 kg

0,54 kg

Afmetingen (Ø x D)
12,8 x 3,8 cm

12,8 x 4,0 cm

12,8 x 11,1 x 11,7 cm

Communicatie met
producten

Bluetooth
LAN
Wi-Fi 2,4/5 GHz

Bluetooth
Wi-Fi 2,4/5 GHz

Voeding

USB-C
DC 12 – 30V
Power over Ethernet
(PoE) - Optionele
accessoire

USB-C
Batterij
Draadloos opladen
(QI-standaard)

Display
Lcd-aanraakscherm
Automatisch contrast/helderheid

Nabijheid
Ontwaakt wanneer iemand in de buurt
komt en gaat automatisch uit

Bediening
Tweeweg bediening en status

N U T T I G E I N F O R M AT I E

Ontwerper
Torsten Valeur, Valeur Designers
Optioneel accessoire
ACHTERPLAAT
Voor het verbergen van grotere gaten
in de muur.
Materiaal: Aluminium

0 9. 2 01 9 V 01

PoE-ADAPTER
Voor verbergen in wandcontactdoos
achter Beoremote Halo.
IEEE-compliant

BEOREMOTE HALO
PRODUCTBESCHRIJVING

TEKSTBLOKKEN VOOR
MARKETINGDOELEINDEN

5 woorden
Gemakkelijke toegang tot uw muziek.

het volume regelt en in de lucht lijkt
te zweven.

10 woorden
Gemakkelijke toegang tot de muziek in
uw huis

100 woorden
Gemakkelijke toegang tot muziek
in uw huis zonder dat u uw mobiele
apparaat hoeft te gebruiken. De
Beoremote Halo kan vrijstaand of aan
de muur worden gemonteerd en bevat
een geïntegreerd touchscreen display
omgeven door een aluminium ring die
het volume regelt en in de lucht lijkt te
zweven. De Halo is ontworpen als een
interieurstuk en combineert ambacht
en materialen met een uitstekende
controle over uw Bang & Olufsensysteem - in een tijdloos ontwerp
dat in elke interieurstijl past. Met de
Beoremote Halo is één aanraking
voldoende voor uw favoriete muziek.

25 woorden
Gemakkelijke toegang tot muziek
in uw huis zonder dat u uw mobiele
apparaat hoeft te gebruiken.
Beoremote Halo kan vrijstaand of aan
de muur worden gemonteerd.
50 woorden
Gemakkelijke toegang tot muziek
in uw huis zonder dat u uw mobiele
apparaat hoeft te gebruiken. De
Beoremote Halo kan vrijstaand of aan
de muur worden gemonteerd en bevat
een geïntegreerd touchscreen display
omgeven door een aluminium ring die

BELANGRIJKSTE
V E R KO O PA R G U M E N T E N

Aanraken en luisteren – gemakkelijk
en eenvoudig
De Beoremote Halo biedt u al het gemak
van een eenvoudige gebruikersinterface
om uw Bang & Olufsen-muzieksysteem
te bedienen. Wanneer u in de buurt
van de Beoremote Halo komt, licht het
display op en kunt u met een druk op
de knop uw muziek selecteren. Het is
niet nodig om uw mobiele apparaat
te gebruiken of te prutsen met een
apparaatje dat u in uw zak hebt terwijl
u probeert de juiste app te vinden om
aan de slag te gaan. Beoremote Halo is
een aanvulling op het gebruik van de
Bang & Olufsen App.
Favorieten die met één druk op de
knop zijn opgeslagen
Beoremote Halo biedt vier knoppen
voor favorieten op het scherm. Als u
naar een specifieke radiozender op
uw Bang & Olufsen-muzieksysteem
luistert, kunt u een knop voor
favorieten indrukken en ingedrukt
houden. De specifieke radiozender
wordt nu onder deze knop opgeslagen.
Autoradio‘s maken al tientallen jaren
gebruik van deze eenvoudige manier
van opslaan van een favoriete zender.

Ontworpen als een interieurstuk met
een zwevend wiel
Bedoeld om zowel op te gaan als
op te vallen in uw interieur, is het
concept achter de Beoremote Halo
een combinatie van magie, ambacht
en materialen met een uitstekende
controle van uw Bang & Olufsenmuzieksysteem. De prachtige
aluminium ring die het scherm
omringt zorgt voor een eenvoudige
volumeregeling. Draai hem naar links
of naar rechts – het display geeft de
volumeniveaus aan.

BEOREMOTE HALO
UITVOERINGEN

N AT U R A L
ALUMINIUM

BRONZE TONE
ALUMINIUM

BRASS TONE
ALUMINIUM

