
‘s Werelds eerste universele 
wifi Music Receiver 

importeur/distributeur  



Marktontwikkelingen Audio/Hifisystemen 

 • Traditionele audio-systemen hebben hun langste tijd gehad  

• Muziekmarkt verandert snel, muziek steeds vaker alleen nog 
digitaal  

• Grote toename van mobile smartproducten tablets en 
telefoons die tevens fungeren als primaire muziek opslagbron 

• Groei van streaming muziekdiensten en providers zoals 
(spotify, soundcloud etc.) 

• Toename marktaandeel van docking systemen  

• Behoefte aan overal in huis toegang tot de muziek 



Vergelijking Docking system t.o.v. Airtry wifi muziek receiver 

• Hoge aanschaf prijs, aanschaf van nieuw 
apparaat en afschrijven bestaande audioset 

• Incompabiliteit tussen de verschillende   
modellen en merken 

• Lage kwaliteit geluidsweergave 

• Gebruiksbeperkingen overige apparaat- 
functies tijdens het afspelen 

• Beperkt toepasbaar enkel te gebruiken  
op 1 vaste plek 

• Slechts toepasbaar voor 1 apparaat/connectie 

 

• Relatief lage aanschafprijs en behoud van eigen 
apparatuur, enkel aanschaf van de Airtry wifi receiver 

• Connectie via wifi dus compatible met de meeste 
modellen en merken 

• Hoge kwaliteit geluidsweergave 

• Geen gebruiksbeperkingen van de overige 
apparaatfuncties tijdens het afspelen 

• Multi toepasbaar, meerdere kamers in huis, om het 
huis en in de auto 

• Aansluit mogelijkheid tot 250 apparaten. 



Unique Selling Points 

 • Value for money 

• Universele connectiviteit zowel Airplay als DLNA 

• Werkt via wifi en niet via bluetooth, betere kwaliteit, in  
zowel verbinding  als in geluidsweergave 

• Maakt bestaande hifiset eenvoudig digitaal bereikbaar/bruikbaar 

 



Kenmerken 

•   Airplay voor Iphone, iPod touch, 
    iPad , PC en Mac  
•  DLNA voor Galaxy S3, Optimus G, 
   Galaxy note II etc. 

•  Draadloze audio overdracht via wifi 
•  Wolfson audio DAC (WM8711) 

•   Eenvoudige en eenmalige set-up voor                                                  
     wifi-connectie 
 

•   Geen aanpassing nodig voor  
     aansluiting op bestaand audiosysteem 
•   DLNA en Airplay alleen actief via   
     gebruikerscommando 



Interface toepassing  



Interface en specificaties  



Bijlage: 
Installatie en gebruik 

  



Installatie bij gebruik bestaande wifi-router 



Installatie zonder wifi-router 



Hoe te gebruiken 



‘s Werelds eerste Universele 
wifi Music Receiver 

bekijk de volledige instructie video: 
www.youtube.com/watch?v=JAZbd2DhAgM 

  

 Neem voor meer informatie contact met ons op:  
035-6561964 

info@gizmo-retail.nl 
www.gizmo-retail 
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