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Stand-alone “Luisterkastje” voor gebruikers zonder PC.

+ Beluisteren van uitzendingen via internet en intranet

+ Telefoon en breedband aansluiting

+ Eenvoudige bediening

Luisteren
Wanneer u uw uitzending wilt laten beluisteren door bijvoorbeeld

ouderen, dan zijn die niet altijd in het bezit van een PC. Ook zijn

er situaties waarin een (volwaardige) PC niet direct noodzakelijk is,

zoals bij het doorkoppelen van uw uitzending naar de geluids-

installatie van een ander gebouw.

Speciaal voor dergelijke situaties is er het “Lukas” luisterkastje van

het fabrikaat Streamit. Dit klein-formaat apparaat is zeer geschikt

om uitzendingen van alle Audiozender 2.0 modellen weer te

geven. Dat kan zowel via de krachtige ingebouwde luidspreker,

als via een uitgang die op een geluidsinstallatie kan worden

aangesloten.

Aansluitingen
De Lukas beschikt over een ingebouwd modem voor de gewone

telefoonlijn. Dus zelfs als er geen internet-aansluiting beschikbaar

is, kan er met de “Lukas” geluisterd worden. Hiervoor worden

dan wel automatisch telefoontikken in rekening gebracht aan de

gebruiker.

Als er wel een breedband internet-verbinding beschikbaar is, zoals

ADSL of kabelmodem, dan kan de Lukas daarop worden aange-

sloten (Ethernet aansluiting). De Lukas kan dan zonder verdere

kosten worden gebruikt.

Door deze beide aansluit-mogelijkheden is de Lukas ook ideaal

voor “verplaatsbaar” gebruik, bijvoorbeeld als een gebruiker

regelmatig op andere locaties verblijft, of als uw luisteraarsgroep

regelmatig van samenstelling verandert.

Eenvoud
Als de Lukas is aangesloten en ingesteld, is de bediening zeer

eenvoudig: aan/uit, en volume. Voor extra gebruiksgemak wordt

een handzame afstandbediening meegeleverd. De gebruiks-

aanwijzing bestaat uit een plaatje en nog geen tien regels tekst,

en is door iedereen te begrijpen.

Bij aansluiting op een breedband netwerk, is er ook een instelling

beschikbaar waarbij de Lukas automatisch blijft proberen of er

uitgezonden wordt. Dan is zelfs de aan/uit toets overbodig.

Kerkfoon.nl
Uw dealer:

Van Eesterensingel 75   2951 CH Alblasserdam   078-6911089

Mogelijkheden

Aansluiting netwerk: RJ45 10/100Mbit, kabel meegeleverd

Aansluiting telefoonlijn: 2x RJ11, doorverbonden (voor plaatsing

tussen contactdoos en telefoontoestel),

kabel en doorsteek-stekker meegeleverd

Voorloop-nul: Instelbaar (voor buitenlijn bij telefoon-

centrales)

Aansluiting geluidsinstallatie: 3.5mm jack, stereo, kabel naar tulp

(cinch/RCA) en koppelstukje meegeleverd

Bediening: Aan/uit, volume op/neer, mute

Afstandbediening: Meegeleverd

Audioformaten weergave: MP3, Vorbis, AAC, WMA

Continu Instelbaar, alleen bij aansluiting op

verbindingspogingen: netwerk/breedband

Afmetingen: 16 x 16 x 13 cm (hxbxd)

Kosten

“Lukas” Luisterkastje e  195,-

(Alle prijzen in euro, excl. BTW en excl. verzend- en/of voorrijkosten. Prijsniveau

januari 2019. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.)


