Bezprzewodowy system strumieniowy

WX-030

Podłącz muzykę, rozszerz dostęp do źródeł rozrywki
Ten bezprzewodowy głośnik Wi-Fi z funkcją strumieniowania jest tak kompaktowy, że możesz ustawić go
niemal wszędzie i natychmiast słuchać muzyki. Głośnik kompatybilny jest z MusicCast, nowym systemem,
który poprzez twoją domową sieć bezprzewodową umożliwia podłączenie urządzeń takich jak amplitunery AV i
stacjonarne zestawy audio, aby dostarczyć muzykę gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.

Zeskanuj kod, aby uzyskać
więcej informacji.
MusicCast jest nową rewolucją w sieciowym audio, korzystaj ze wszystkich swoich produktów MusicCast razem lub oddzielnie, wszystko zależy
od ciebie. Steruj wszystkim z poziomu jednej aplikacji, opracowanej pod
kątem intuicyjności, szybkości i łatwości użycia. Użyj soundbar, głośnik
bezprzewodowy, amplituner AV, zestaw hi-fi którykolwiek najlepiej ci odpowiada, mieszaj i dopasowuj, a następnie wraz z upływem czasu rozszerzaj
twój system MusicCast. Wszystko nowe od Yamahy, system MusicCast
transmituje wszystko i wszędzie do każdego.

Wszystko połączone w jedną sieć
Odtwarzaj zawartość z dowolnego urządzenia kompatybilnego z MusicCast - bądź podłączonego do niego
dowolnego odtwarzacza Blu-ray lub CD - w dowolnym
pokoju w twoim domu. Możesz również łączyć się wykorzystując DLNA, aby korzystać z muzyki zgromadzonej
na twoim PC lub dysku NAS.

Słuchaj muzyki dzięki Bluetooth i z muzycznych serwisów strumieniowych
Przesyłaj muzykę bezpośrednio z twojego smartfonu lub tabletu poprzez Bluetooth i ciesz się nieograniczonymi
zasobami z komercyjnych serwisów strumieniowych. Wykorzystaj aplikację MusicCast Controller aby rozpoczynać/
zatrzymywać odtwarzanie i regulować głośność z poziomu twojego urządzenia mobilnego.

Łączność Bluetooth ułatwia przesyłanie muzyki
WX-030 wyposażony jest w najnowszą technologię Bluetooth, gwarantując jeszcze łatwiejszą bezprzewodową obsługę niż dotychczas. Możesz przesyłać muzykę z WX-030 do słuchawek Bluetooth, w przypadku osobistego odsłuchu,
lub do głośników Bluetooth, aby cieszyć się muzyką w innym pomieszczeniu.
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Łatwa konfiguracja z poziomu smartfonu lub tabletu
Korzystaj z twojego smartfonu lub tabletu wraz z aplikacją MusicCast Controller, aby sterować
głośnikiem oraz szybko i łatwo zmieniać ustawienia. Te same funkcje aplikacji Controller jak w
pilocie także dla wszystkich twoich urządzeń kompatybilnych z MusicCast.

Bogatszy dźwięk i głębszy bas w niewielkim urządzeniu
Swój niesamowity dźwięk urządzenie zawdzięcza dwudrożnej konstrukcji głośnika połączonej z magicznym układem
DSP Yamahy. Duży, pasywny radiator jest kluczowym elementem, który umożliwia tej kompaktowej konstrukcji odtworzenie głębokiego basu, podczas gdy wbudowany Music Enhancer wygładza zniekształcenia wysokich i średnich
tonów charakterystycznych dla zbyt mocno skompresowanych plików MP3. WX-030 obsługuje w pełni także formaty
wysokiej rozdzielczości, m.in. WAV, FLAC i ALAC. Od popu do rocka - wszystko brzmi tak, jak powinno.

Czyste wzornictwo, łatwość użytkowania

biały

Czyste, proste wzornictwo głośnika oraz jego kompaktowe rozmiary czynią go idealnym do ustawienia np. w kuchni
lub przy łóżku. Możesz nawet zawiesić go na ścianie. Jeden dotykowy przycisk włącza głośnik, otwierając nieskończone możliwości, aby czerpać przyjemność z twojego bezprzewodowego głośnika WX-030.

czarny

System głośnikowy

9-cm niskotonowy x 1, 3-cm wysokotonowy x 1, pasywny radiator x 1

Pasmo przenoszenia

60 Hz - 20 kHz

Funkcje sieciowe

[Połączenia sieciowe] przewodowe, bezprzewodowe: Wi-Fi
[Bluetooth] Ver. 2.1+EDR, (profil) A2DP, AVRCP, (kodek audio) Sink:
SBC, AAC, Źródło: SBC

Zużycie energii w
trybie czuwania

2 W (sieciowy tryb czuwania), 0,5 W (oszczędzanie energii)

Wymiary (S x W x G)

243 x 157 x 113 mm

Waga

2,2 kg

• Logo Wi-Fi Certified jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance. Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup jest
znakiem Wi-Fi Alliance. • DLNATM i DLNA CERTIFIEDTM są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi Digital Living Network Alliance. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieupoważnione użycie jest ściśle zakazane. • Spotify i logo Spotify są znakami towarowymi Spotify Group. • Napster i logo Napster są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Rhapsody International. • JUKE i logo JUKE są zarejestrowanymi znakami
towarowymi Media-Saturn-Holding GmbH. • Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi
należącymi do Bluetooth SIG, Inc.

