
HEOS Extend
Teraz, gdy wybrałeś bezprzewodowy system 
multiroom HEOS, chcesz mieć pewność, że możesz 
korzystać z jego świetnego dźwięku w dowolnym 
miejscu w swoim domu. HEOS Extend może Ci  
w tym pomóc.

BEZPRZEWODOWY ROZSZERZACZ
ZASIĘGU EXTEND: 
POPRAW I ROZSZERZ ZASIĘG 
SWOJEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ
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ROZSZERZ 
SWOJĄ SIEĆ
Po prostu umieść HEOS Extend  
w zasięgu swojego bezprzewodowego 
routera, aby powiększyć i poprawić 
zasięg sieci bezprzewodowej.

Extender oferuje Ci swobodę, 
ponieważ dzięki niemu możesz 
ustawić głośniki HEOS w dowolnym 
miejscu Twojego domu, nawet w dużej 
odległości od bezprzewodowego 
routera.  Konfiguracja urządzenia jest 
bardzo prosta. Włącz HEOS Extend  
i podążaj za wskazówkami na aplikacji 
HEOS app.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie: AC 100~240V AC, 
50~60Hz, automatyczny adapter 
zasilania

Wykończenie: Białe 

Uwaga: Zastrzegamy sobie zmianę specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na nieustanną chęć poprawy naszych produktów.* HEOSbyDenon.com

HEOS Extend zwiększa zasięg i wydajność Twojej domowej sieci, aby 
zapewnić najwyższej jakości dźwięk z Twojego Bezprzewodowego 
Systemu Multiroom HEOS oraz z Twoich urządzeń mobilnych. 
Wyposażony jest w dwuzakresową bezprzewodowe technologię 
Dual Band „N” zapewniającą szybkie połączenie bezprzewodowe, 
dzięki czemu HEOS Extend zapewni szerszy zakres sieci i stabilność 
połączenia, nawet w większych domach czy apartamentach i innych 
wielopoziomowych mieszkaniach.  

Prosty w konfiguracji i jeszcze prostszy w obsłudze HEOS Extend 
może być ustawiony na stole lub na półce i  jest wyposażony w uchwyt 
do montażu na ścianie lub suficie. Z łatwością dopasujesz HEOS 
Extend do swoich potrzeb: Tryb Extender poprawia zasięg istniejącej 
sieci, natomiast Tryb Access Point ustanawia nową sieć.

ROZSZERZ SWOJĄ
SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI, W TYM:

HEOS 7 HEOS 5 HEOS 3 

Zawartość opakowania:  
• HEOS Extend
• Adapter zasilania AC 
•  Instrukcja Szybkie 

Uruchomienie
•  Uchwyt do montażu  

ściennego
• Kabel Ethernet

Przyciski połączenia: Extend 
obsługuje także standard WPS dla 
szybkiej i bezpiecznej konfiguracji  
z Twoim bezprzewodowym routerem. 
Kompatybilne z większością marek  
i modeli bezprzewodowych routerów.

Przyciski i wskaźniki: 
Wskaźnik mocy LED (niebieski)
Wskaźnik sieci (zielony)
Wskaźnik połączenia (zielony)
Przycisk połączenia (WPS)
Przycisk resetowania 
(wbudowany)

Waga: 245 g

Wymiary: 40 x 168 x 174 mm  
(Wys. x Szer. x Głęb.)
Temperatura pracy:    
5°C~35°C


