
De EZCast-adapters hebben enkele geavanceerde mo-
gelijkheden die wellicht pas duidelijk worden als je de 
handleiding raadpleegt. Zo is er een splitscreen-optie 
waarmee twee of vier deelnemers tegelijk 
informatie draadloos op een extern scherm 
kunnen projecteren. Standaard is de eerste 
die verbindt de ‘host’ die alles controleert en 
de rest zijn ‘gasten’ die toestemming van de 
host nodig hebben om te projecteren. Via een 
speciaal admin-menu beveilig je een en ander, 
zowel op gebruikers- als op apparaatniveau. 
Daarnaast is het mogelijk om de EZCast met 
een pincode te beschermen. Een ander optie 
is om het camerabeeld van een mobiel of 
tablet ‘live’ te projecteren.

MARMITEK GIGAVIEW 811 & 821
Marmitek GigaView is in essentie een 
draadloze versie van een hdmi-kabel: verbind, 
splits en vervang de kabel draadloos tot een 
videoresolutie van 1080p (60Hz), met onder-
steuning van bitstream-audio en 3D- video. De 
draadloze verbinding maakt geen gebruik van 
wifi, maar van een bedrijfseigen draadloze 
connectie in de licentievrije frequenties van 
5,1 tot 5,6 GHz, waarin overigens ook ac-wifi 
actief kan zijn. Het videosignaal wordt zonder 
vertraging of ‘latency’ gecomprimeerd met visual lossless 
compression (vlc), dus zonder zichtbare compressiesporen 

in het beeld en zonder verlies van 
videoframes.
De kleinere en goedkopere 
GigaView 811 werkt tot tien meter 
met een directe zichtlijn en tot 
vijf meter door muren. Bij de 
GigaView 821 stijgt dit tot dertig 
meter met een directe zichtlijn 
en tot vijftien meter door muren. 
Nog een verschil tussen beide 
draadloze videozenders is dat de 
821 een infrarode afstandsbedie-
ning kan doorlussen. Zo kun je 
hdmi-apparatuur in een gesloten 
kast bewaren en toch bedienen 
met je eigen ir-afstandsbediening.
GigaView gebruikt aparte zen-
ders en ontvangers. De ontvan-

gers hebben dezelfde compacte omvang (een sigarendoos-
je groot), maar de zenders verschillen: een staafje met één 

hdmi-aansluiting op de voorkant 
bij de GigaView 811 en een smal 
en breed bakje bij de GigaView 
821 (twee keer groter dan de ont-
vanger). Het grotere model heeft 
achteraan twee hdmi-ingangen 
en één hdmi-uitgang. Dankzij de 
‘loop-through’-functie kan de Gi-
gaView 821 desgewenst hetzelfde 
full-hd-signaal draadloos naar 
twee verschillende schermen 
sturen.

AUTOMATISCH
Nadat alles is aangesloten, 
verbinden zender en ontvanger 
zichzelf automatisch. Aan de 
hand van leds op de apparatuur 
los je eventuele problemen op. 
Bijvoorbeeld als er binnen de 
tachtig seconden geen verbin-

ding mogelijk is, blijven de blauwe leds knipperen. Je kunt 
zender en ontvanger dan iets dichter bij elkaar brengen 
en ze zullen dan vanzelf een verbinding maken, aange-
duid door stabiel brandende leds. Daarnaast verschijnen 
pictogrammen op het bestemmingsscherm met informa-
tie over de verbinding en de resolutie.
De GigaViews zijn vooral bedoeld om settopboxen en 
dvd-spelers draadloos aan een tv of projector te koppelen. 
Maar je kunt deze oplossing ook perfect gebruiken om 
een computer of console draadloos met een scherm te 
verbinden. Uiteraard moet je dan zelf nog voor de nodige 
draadloze invoer-apparatuur zorgen. We merkten geen 
verschil met betrekking tot videokwaliteit of reactiesnel-
heid van een (via bluetooth aangesloten) muis en toetsen-
bord tussen een rechtstreeks of via GiagaView gekoppelde 
Windows-pc. Afhankelijk van hoeveel 5GHz-apparatuur er 
in de buurt is, kan het soms even duren voor het signaal 
zich stabiliseert en helemaal zuiver is. Zo lang dat niet het 
geval is, zie je soms blokvorming of ‘ghosting’.

MARMITEK 
GIGAVIEW 
821

€  340,-
OORDEEL

PLUSPUNTEN

Eenvoudig

Grote overbrugbare afstand

Geen verschil met hdmi-kabel

MINPUNTEN

Prijzig

5GHz-band moet zo vrij 

mogelijk zijn

www.tiny.cc/gv821
CONCLUSIE
Alle geteste adapters hebben hun sterktes en zwaktes. Zo is Crowd-
beamer onklopbaar voor professioneel gebruik, maar dat merk je ook 
aan de prijs. De oplossingen van Marmitek zijn vooral interessant als 
je een eenvoudig draadloos alternatief zoekt voor een hdmi-kabel. De 
adapters van PureLink combineren functies die interessant zijn voor 
zowel privé- als professioneel gebruik, maar de vele mogelijkheden zijn 
in het begin overweldigend. Het eenvoudigste apparaat met toch veel 
mogelijkheden is de Google Chromecast Ultra, onze Slimme Koop. Best 
Getest is de EZCast Pro II Dongle. 

DRAADLOZE SCHERMDEELAPPARATEN

Merk Purelink Purelink Google Marmitek Crowdbeamer (Roryco) Purelink Marmitek

Product EZCastPro II Dongle EZCastPro Box B02 Chromecast Ultra
GigaView 821 Wireless Full HD + 3D Audio/
Video Sender

Crowdbeamer Go EZCastPro Dongle
GigaView 811 Single Room Wireless Full HD 
+ 3D A/V Sender

Oordeel

Prijs € 139,- € 599,- € 79,- € 340,- € 1.495,- (incl. 25 licenties) € 64,- € 299,-

Vorm Dongle Kastje Dongle Kastjes Micro-pc Dongle Dongle + Kastje

Afmetingen (b × d × h) 87,5 × 32 × 12 mm 215 × 140 × 27 mm 58,2 × 58,2 × 13,7 mm
95 × 95 × 32 mm (ontvanger), 192 × 97 × 
32 mm (zender)

145 × 101 × 43 mm 95 × 33 × 12 mm
95 × 95 × 32 mm (ontvanger), 83 × 30 × 
18 mm (zender)

Gewicht 100 g 200 g 47 g 126 g (ontvanger); 206 g (zender) 459 g 100 g 136 g (ontvanger); 22 g (zender)

Cpu
Actions Microelectronics AM8270-
soc, 800 MHz

MIPS 24K RISC-cpu Marvell Armada 1500 Mini Plus 88DE3009 Onbekend
ARM Cortex-A9 NXP Semiconductors 
i.MX6-soc, 1 GHz quadcore

Actions Microelectronics AM8251-soc, 
600 MHz

Onbekend

Ram 1 GB 256 MB 2 GB Onbekend 1 GB 256 MB Onbekend

Geteste firmwareversie 16953001 16953000 140318 Onbekend 2019.01.10 16953001 Onbekend

Hoogste videoresolutie 2160 × 3840 pixels (30 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz) 2160 × 3840 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz)

Hoogste computerresolutie 1600 × 1200 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz)
1080 × 1920 pixels (60 Hz via hdmi, 30 
Hz via vga)

1080 × 1920 pixels (60 Hz) 1080 × 1920 pixels (60 Hz)

Draadloze verbindingen
Dualband-wifi met ondersteuning 
voor CA Enterprise wifi-beveiliging

Dualband-wifi met ondersteuning voor 
CA Enterprise wifi-beveiliging

Dualband-wifi Eigen draadloos 5GHz-protocol
Dualband-wifi met ondersteuning voor 
CA Enterprise wifi-beveiliging

Dualband-wifi met ondersteuning voor 
CA Enterprise wifi-beveiliging

Eigen draadloos 5GHz-protocol

Pincode/wachtwoord voor apparaatbeveiliging

Accu

MARMITEK 
GIGAVIEW 
811

€  299,-
OORDEEL

PLUSPUNTEN

Compact

Eenvoudig

Geen verschil met hdmi-kabel

MINPUNTEN

Prijzig

5GHz-band moet zo vrij 

mogelijk zijn

www.tiny.cc/gv811
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