
Bluetooth 5.0 Audio Receiver met NFC, Bluetooth Wireless Audio Adapter BT 5.0, Bereik 
20m, 3.5mm/RCA of Digital Toslink/SPDIF Optical Output, Lossless HiFi Wolfson DAC

Productcode: BT52A

Maak van uw stereo-installatie of elke audio-output een Bluetooth-compatibele mediagateway met 
deze Bluetooth 5.0 audio-ontvanger die over een hifi-klasse Wolfson WM8524 digitaal naar analoog 
converter (DAC) beschikt, en zorgt voor een rijke en hoogwaardige klank.

Met deze BT-ontvanger kunt u audiosystemen met analoge audio-ingangen (3,5 mm jack) aansluiten 
met de meegeleverde 3,5 mm naar RCA-kabel. Daarnaast kunt u via de optische output verbinding 
maken met nieuwere audiosystemen om van lossless/high-resolution audiobestanden te genieten.

Dankzij Bluetooth 5.0 kunt u over grotere afstanden streamen, tot 20m. Obstructies tussen de 
ontvanger en uw mobiele apparaten kunnen het zendbereik verkleinen.

Deze draadloze Bluetooth-ontvanger kan tot 8 gekoppelde apparaten in het geheugen bewaren, zodat 
uw audiosysteem altijd klaar is om muziek van uw favoriete apparaten af te spelen (de audio wordt 
naar één apparaat tegelijk gestuurd). Dankzij Near Field Communication (NFC) kunt u NFC-apparaten 
gewoon op de aux-ontvanger plaatsen en zonder extra configuratie audio beginnen streamen.

De BT52A geniet van een StarTech.com garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange technische 
ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    



Toepassingen

• Draadloos muziek streamen van uw mobiele apparaat naar uw home stereo

• Stream draadloos audio van uw mobiele apparaat naar een PA-systeem

• Snel schakelen tussen audiouitvoerapparaten via NFC

Eigenschappen

• BLUETOOTH 5.0 WIRELESS AUDIO RECEIVER: Draadloos muziek streamen van Bluetooth-apparaten 
naar audiosysteem - Analoog 2ch 3,5mm jack/digitale optische Toslink (SPDIF) outputs voor 
stereos/luidsprekers - Verbeterde versie van onze populaire BT2A ontvanger

• HIGH QUALITY AUDIO: Deze receiver maakt gebruik van de Wolfson WM8524 digitaal naar analoog 
converter (DAC) voor een rijke en hoogwaardige geluidsweergave, zodat u kunt profiteren van 
audiobestanden met een hoge resolutie en zonder kwaliteitsverlies.

• BLUETOOTH 5.0: BT 5.0 biedt audio van hoge kwaliteit over grotere afstanden (tot 20m in line of 
sight) en hogere bandbreedte (2Mbps) - Muren of andere obstructies beïnvloeden het zendbereik - 
Enkel ontvanger, geen zender

• EENVOUDIGE CONNECTIVITEIT: Koppel aan een laptop PC of koppel uw telefoons/tablets via NFC 
(tot 8 apparaten) - Versterker aansluiting via digitale optische Toslink (SPDIF) of analoge RCA 
(Inclusief 3,5mm naar RCA-kabel/3,5mm stereo verlengkabel)

• SPECS: Ondersteunt 24-bit (tot 48kHz) sample rate & 576Kbits bitrate; Thd+N@1kHz bij -80dB en 
signal to noise ratio (SNR@1kHz) bij 129dB - aptX®/aptX HD/aptX Low Latency & SBC codecs - 
Voeding via 5V/1A usb-stroomvoorziening (inclusief USB Power Adapter)

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang Bluetooth

AV-uitgang 3,5 mm audio

Audio Ja

Industriestandaarden NFC

aptX

aptX HD

aptX Low Latency

Chipsetcode Wolfson - WM8524 DAC



Prestaties

Audiospecificaties 2-kanaals stereoaudio

Connector(en)

Connector A 1 - USB Micro (11-polig)

1 - Bluetooth 5.0

Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - Toslink (SPDIF, optisch)

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power-LED

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.3 A

Uitgangsspanning 5V DC

Uitgangsstroom 1.0 A

Stekkertype USB Micro-B

Vermogensopname 5.0 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 5~90% RH

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 3.3 in [8.4 cm]



Breedte product 3.0 in [7.7 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.2 cm]

Gewicht product 8.5 oz [240.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 12

Package Length 9.5 in [24.2 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 2.5 in [6.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.2 oz [316.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - bluetooth audio-ontvanger NFC

1 - 3,5 mm audiokabel (M/M)

1 - RCA breakout-kabel

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


