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Geef traditionele en passieve luidsprekers de
voordelen van netwerkaudio
Capelle aan den IJssel - Met de AXIS C8210 Network Audio Amplifier kan iedere passieve luidspreker
profiteren van dezelfde functionaliteiten als de netwerkluidsprekers van Axis. Deze nieuwe oplossing,
gepresenteerd op de Integrated Systems Europe (5 t/m 8 februari 2019) in Amsterdam, maakt migratie van
traditionele naar netwerkaudiosystemen slim en eenvoudig.

De AXIS C8210 Network Audio Amplifier transformeert elke passieve luidspreker in een luidspreker voor
netwerkaudio en biedt gebruikers de mogelijkheid om de luidsprekers van hun keuze te gebruiken, ongeacht
kleur, merk of vormfactor.
In combinatie met de Audio Management Software van Axis geniet de gebruiker van de vele voordelen van
netwerkaudio, zoals het instellen van flexibele zones en het afspelen of plannen van verschillende content in
verschillende zones.
Daarnaast is het mogelijk om alle audioapparaten vanaf één enkele interface te beheren en is integratie met
andere systemen of oplossingen (zoals SIP, VoIP en camera’s) eenvoudig te realiseren. Netwerkaudio is
schaalbaar en flexibel, waardoor gebruikers met veranderende behoeften gemakkelijk apparaten kunnen
toevoegen of verwijderen, maar ook zones en inhoud kunnen aanpassen.
Productspecificaties:
•
Versterker met ingebouwde equalizer
•
15W vermogen, voor maximaal 8 luidsprekers
•
I/O- en SD-kaartslot
•
Ondersteuning voor gezondheidsmonitoring
•
Eén kabel voor voeding en connectiviteit (PoE)
Dit is de nieuwste toevoeging aan het groeiende aanbod van netwerkaudio-oplossingen van Axis, gericht op
beveiliging, aankondigingen en achtergrondmuziek. Het audioportfolio van Axis bestaat uit netwerkluidsprekers,
microfoons, audiobridges en audiobeheersoftware.
De AXIS C8210 Network Audio Amplifier is wereldwijd leverbaar vanaf eind maart 2019.
Klik hier voor meer informatie.
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####
Over Axis Communications
Axis maakt een slimmere en veiligere wereld mogelijk, door netwerkoplossingen te ontwikkelen die inzicht bieden
in het verbeteren van de veiligheid en nieuwe manieren van zakendoen. Als marktleider in netwerkvideo biedt
Axis producten en diensten voor videobewaking, beeldanalyse, toegangscontrole en audiosystemen. Axis heeft
ruim 3.000 toegewijde werknemers in meer dan 50 landen en werkt samen met een wereldwijd netwerk van
partners om klantspecifieke oplossingen te leveren. Axis is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor in Lund,
Zweden. Ga naar onze website www.axis.com voor meer informatie over Axis.
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