
the wireless HDMI cable



Wij introduceren:

the wireless HDMI cable
Heb jij er ook zo’n hekel aan als je vergaderruimte rommelig is 
omdat er een 10 meter lange HDMI-kabel opgerold in een hoek 
ligt? Wij introduceren een draadloos alternatief dat nét zo goed 
en nét zo gemakkelijk werkt als een normale HDMI- kabel.  
Je hebt geen app of software nodig en je hoeft niets te 
verbinden met een (wifi) netwerk. Gewoon aansluiten  
en het werkt meteen. Dat noemen wij nou écht plug & play. 

Maar het kan nog beter; met the wireless presentation system 
(Stream S2 Pro) verbind je tot maar liefst 20 HDMI- transmitters 
op één HDMI-receiver óf stream je je content draadloos naar 
de receiver via AirPlay of Miracast.

De beste oplossing voor vergaderruimtes wanneer je geen 
fortuin willen spenderen. 





-  Vervang de HDMI- kabel in een vergaderruimte door een draadloze 
verbinding tussen een laptop en een scherm of projector.

- Plug & play: geen app of software benodigd.
- Er hoeft geen verbinding gemaakt te worden met een (wifi) netwerk.
- Ondersteunt videoresoluties tot Full HD 1080p/60.
-  Steek de HDMI-receiver in de HDMI-ingang van je scherm of projector 

en voed deze via een USB-poort.
-  Steek de HDMI-transmitter in de HDMI-uitgang of USB-C poort van je 

laptop, MacBook of Chromebook zonder gebruik te hoeven maken 
van een extra stroomkabel.

-  Maak van een pc of laptop een mediacenter en deel content 
draadloos op een scherm dat op een vloerstandaard of aan een 
wand is gemonteerd.

Stream S1 Pro
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Technische specificaties:

Videoresolutie max. 1080p@60Hz
PC-resolutie max. 1920 x 1080
HDMI-standaard HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Audioformaten PCM stereo
Operationele frequentie 5 GHz
Operationeel bereik tot 20 meter LOS (line of sight)
Latency (vertraging) < 120 ms
Videocompressie H.264

1x USB-C > HDMI-adapter
1x HDMI-verlengkabel 15 cm
1x HDMI-adapter (male > female)
2x Micro USB-kabel
1x Gebruiksaanwijzing

Setinhoud:

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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- Draadloos presentatiesysteem voor vergaderruimtes.
-  Verbind tot 20 HDMI-transmitters op één HDMI-receiver en schakel 

eenvoudig tussen presentatoren met een druk op de knop.
-  Gebruik je smartphone of tablet (Android of Apple) om content 

draadloos, via Airplay of Miracast (screen mirroring) naar de 
HDMI-receiver te streamen.

-  Plug & play: geen app of software benodigd.
-  Er hoeft geen verbinding gemaakt te worden met een (wifi) netwerk.
-  Steek de HDMI-receiver in de HDMI-ingang van je scherm of projector 

en voed deze via een USB-poort.
-  Steek de HDMI-transmitter in de HDMI-uitgang of USB-C poort van je 

laptop, MacBook of Chromebook zonder gebruik te hoeven maken van 
een extra stroomkabel.

Stream S2 Pro
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Technical specifications: 

Videoresolutie max. 1080p@60Hz
PC-resolutie max. 1920 x 1080
HDMI-standaard HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Audioformaten PCM stereo
Operationele frequentie 5 GHz
Operationeel bereik tot 20 meter LOS (line of sight)
Latency (vertraging) < 120 ms
Videocompressie H.264
Wireless streaming AirPlay, Miracast, DLNA
Meerdere HDMI-transmitters aan te sluiten max. 20

Scan de QR-code 
voor meer informatie

Stream T2 Pro
transmitter

1x USB-C > HDMI-adapter
1x HDMI-verlengkabel 15 cm
1x HDMI-adapter (male > female)
2x Micro USB-kabel
1x Gebruiksaanwijzing

Setinhoud:

Stream R2 Pro 
receiver 
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- Extra HDMI-transmitter voor gebruik met de Stream R2 Pro receiver.
-  Verbind tot 20 HDMI-transmitters op één HDMI-receiver en schakel 

eenvoudig tussen presentatoren met een druk op de knop.
- Plug & play: geen app of software benodigd.
- Er hoeft geen verbinding gemaakt te worden met een (wifi) netwerk.
-  Steek de HDMI-transmitter in de HDMI-uitgang of USB-C poort van je 

laptop, MacBook of Chromebook zonder gebruik te hoeven maken 
van een extra stroomkabel.

Stream T2 Pro

Optioneel verkrijgbaar: 
opbergbakje
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Setinhoud:

Scan de QR-code 
voor meer informatie

Technische specificaties:

Videoresolutie max. 1080p@60Hz
PC-resolutie max. 1920 x 1080
HDMI-standaard HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Audioformaten PCM stereo
Operationele frequentie 5 GHz
Operationeel bereik tot 20 meter LOS (line of sight)
Latency (vertraging) < 120 ms
Videocompressie H.264

+
1x USB-C > HDMI-adapter
1x HDMI-adapter (male > female)
1x Micro USB-kabel
1x Gebruiksaanwijzing
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