
Het NuVo draadloze audiosysteem lijkt een 

beetje op magie, maar het échte geheim achter 

dit betrouwbare draadloze systeem is het 

krachtige  ‘audio-only’ netwerk, waar de Gateway 

voor zorgt.

Het hart van het NuVo draadloze audiosysteem is de 
Gateway. Die zorgt voor een zuivere overdracht van 
muziek en metadata van uw persoonlijke router naar 
al uw players en controle-apparatuur. Door gebruik te 
maken van het meest geavanceerde WiFi protocol kan 
de Gateway lossless-audio content, draadloos uiteraard, 
door uw hele huis sturen zonder dat u een muzieknoot 
moet missen. Niet-gecomprimeerde bestanden kunnen 
door u dus beluisterd worden waar u maar wil en dit in 
de hoogst mogelijke kwaliteit.

•	   The Gateway zorgt ervoor dat al uw Players met elkaar 
kunnen communiceren en content delen. Het is zelfs 
mogelijk om hetzelfde liedje perfect synchroon af te 
spelen in alle verschillende zones.

•	 Door gebruik te maken van het draadloze “state-of-
the-art” protocol, 802.11n, gebeurt de transmissie van 
muziek en content door het NuVo systeem nog sneller 
en krachtiger.

•	 Storingen worden vermeden door het gelijktijdig 
gebruik van de 2.4 GHz en 5 GHz frequentiebanden.

•	 Makkelijke installatie – het enige wat u hoeft te doen is 
de verbinding maken met uw persoonlijke router thuis.

•	 Uitbreiding van de reikwijdte van het Gateway netwerk 
is mogelijk door een extra Gateway toe te voegen aan 
het systeem (maximum 3).

GW100 Gateway.

Door aan te sluiten op uw router thuis, maakt de Gateway zelf een draadloze 
verbinding met uw hele systeem. 



GW100 Gateway. Specifications

System Information
LAN Connection          5 LAN - RJ45 - 10/100/100 Mbps 
Wireless Connection        2 TX x 2 RX MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n
           Dual Band - Concurrent
Wireless Data Rate         Up to 300 Mbps

Power Requirements
Power Supply                12V DC, 1.0A
 Input Voltage            100-240VAC, 50/60 Hz
 Rated Power              12 W

Regulatory Approvals
Controller
 EMC             FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Power Supply
 Safety           cULus, GS Mark, CE-LVD
 EMC             FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Environmental Compliance Europe            RoHS

Operating Temperature
                 0° C to 40° C
Physical Specifications
Unit Size (mm) 32. 8 H x 176.5 W x 133 D (including antennas)
Unit Size (inch) 1.29 H x 6.95 W x 5.24 D (including antennas)
Unit Weight (kg) 0.55
Unit Weight (lbs) 1.21
Shipping Specifications
Unit Size (mm) 240 L x 230 W x 65.5 H
Unit Size (inch) 9.45 L x 9.06 W x 2.58 H
Unit Weight (kg) 0.90
Unit Weight (pounds) 1.98
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NuVo reserves the right to change specifications without 
notice.


