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NS-ANTHOLOGY - Serwer do strumieniowego przesyłania dźwięku

PROFESSIONAL AND RESIDENTIAL AV OVER IP 

Karta katalogowa  <

ANTHOLOGY to idealny serwer multimediów audio do strumieniowego 
przesyłania dźwięku w systemie StreamNet. Doskonałe źródło muzyki 
dla każdego melomana.

ANTHOLOGY upraszcza dostęp do zasobów audio umieszczonych w dowolnym 
miejscu sieci .

DOSKONAŁE 
MAGAZYNOWANIE 
AUDIO ORAZ 
CYFROWE 
PRZESYŁANIE

Zastosowanie
+ Pełna integracja z systemem 

AV DigiLinX 

+ Pełna integracja z systemem VIEW  
do komercyjnej dystrybucji AV

+ Lokale usługowet i handlowe

+ Miejsca sakralne

Właściwości
+ Serwer audio HD z sześcioma jednoczesnymi strumieniami audio IP

+ Jedno urządzenie dla całej kolekcji muzycznej

+ Narzędzie konfiguracji oparte na przeglądarce

+ Wszystkie formaty: Windows® Media, iTunes, AAC, MP3, FLAC, WAV, itp+ 1 

TB pamięci lokalnej czyli do 200.000 piosenek. 

+ Planowanie treści: pre-program i rozpowszechnianie zaplanowanej treści 

przez 24h na całym świecie za pomocą jednego polecenia. Tworzenie i 

planowanie list odtwarzania dla wielu lokalizacji.
+ Pełna integracja z systemem i urządzeniami StreamNet 

+ Menedżer bazy danych zasobów

+ Zdalny dostęp do treści z urządzeń sieciowych i komputerów

+ Wyświetlacz na ekranie aktualnej informacji o muzyce oraz pokaz slajdów

WSPIERANE APLIKACJE

The Power of AV over IP™



DATA SHEET <

>   TYLNY PANEL

>     Specyfikacja techniczna

Audio lokalne

AV

Strumień muzyki - Odtwarzanie muzyki z zasobów sieciowych, 6 
strumienie plus jeden, wyjście lokalne 
Wyjście wideo - 1 wyjście DVI / VGA do "Now playing" – teraz grane i OSD 
(On-Screen Display) Pokaz slajdów - wyświetlanie obrazów z folderu

Serwer

iTunes - Synchronizacja
Windows Media Player - Synchronizacja
CD RIP - synchronizacja audio
Przeglądarka - odtwarzanie muzyki i sterowanie z przeglądarek
lub MediaLinX MLAV
Pokaz slajdów
Synchronizacja kilku lokalizacji
Wyjście na wzmacniacz - 1 wyjście przedwzmacniacza |

POŁĄCZENIA

12/100/1000 Mbps Ethernet
3x USB 
3.5mm Wyjście analogowe audio 
VGA
DVI-D
Coaxiels/PDIF
Zasilanie 28V, wtyczka typu phoenix

Temperatura pracy
 0 ° - 40 ° C,

Wilgotność pracy
0 do 90%

Moc całkowita (TDP)
<15 W 

Wymiary
440mm x 44mm x 220mm

Waga
(3.5 kg)

Kompatybilność
RoHS Compliant. WEEE, China RoHS, EU Reach, EIA 571

Numer katalogowy
NS-ANTHOLOGY: NetStreams part 
number 910-225-031: VIEW™ part number

>    PRZYKŁADOWE EKRANY

Powered by StreamNet™

AVoIP™

VGA DVI 
wyjście

USB Ethernet 28V DCAnalog 
Audio 

wyjście

S/P DIF On/Off

Kontakt Clearone

KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. - Importer i dystrybutor Clearone w Polsce 
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
tel. 22 646 76 76, email: clearone@kontel.pl

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie 
treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą 
właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich 
właścicieli.




