BEZPRZEWODOWY SYSTEM
MUZYCZNY MULTI-ROOM

HEOS 7

GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY:
ZAPEWNIAJĄCY WYJĄTKOWE WRAŻENIA.

TM

Zdolny do odtwarzania wysokiej jakości dźwięku stereo
głośnik HEOS 7 może wypełnić całe pomieszczenie
głośną muzyką nawet w dużych pokojach takich, jak
salon czy też przestrzenie otwarte.

APLIKACJA HEOS
PRZEJRZYSTY I INTUICYJNY INTERFEJS

Strumieniuj ze swoich ulubionych serwisów
muzycznych lub słuchaj muzyki bezpośrednio
z Twojego telefonu, tabletu lub dysku USB.
Z HEOS masz wszystkie opcje, których
potrzebujesz i dostęp do wielu serwisów
muzycznych.

KEY FEATURES:

TERAZ ODTWARZANE: Miej kontrolę
POKOJE: Nazwij dany głośnik HEOS
nad tym, co jest odtwarzane w danym
w zależności od pokoju, w którym
pokoju, pokaż okładki i sprawdź,
się znajduje. Grupuj ze sobą pokoje,
HEOS by
Odwiedź HEOSbyDenon.com, aby sprawdzić dostępność
co czeka w kolejce do odtwarzania.
aby odtwarzać tę samą muzykę w
Denon
najnowszych serwisów w Twoim państwie.
Twórz i zapisuj listy odtwarzania.
trybie imprezowym. Rozdziel pokoje,
jeżeli chcesz odtwarzać różne
utwory w różnych pokojach. *Dostępność serwisów muzycznych różni się co do regionu. Nie wszystkie serwisy będą dostępne w czasie zakupu. Niektóre serwisy mogą być dodane a niektóre
mogą zostać zlikwidowane od czasu do czasu w zależności od decyzji dostawców usług muzycznych. Odwiedź stronę www.HEOSbyDenon.com, aby zobaczyć
najnowsze powiadomienia i szczegóły.

KLUCZOWE FUNKCJE:
Stworzony dla najbardziej wymagających
klientów, którzy poszukują najlepszych urządzeń
na muzycznym rynku głośnik HEOS 7 dostarcza
mocny dźwięk w najlepszej jakości nawet w
dużych i otwartych pomieszczeniach.

• Darmowa aplikacja HEOS
• Strumieniuj z ulubionego serwisu muzycznego,
takiego jak Spotify, Deezer, Tunein, or Napster
• Strumieniuj muzykę przechowywaną lokalnie na
smartfonach z systemem iOS lub Android i na
tabletach
• Wejście USB oraz 3,5-milimietrowe analogowe
wejście aux umożliwiające całkowicie
zsynchronizowane odtwarzanie muzyki z tych źródeł
przez jeden lub więcej głośników HEOS
• Wbudowany 3,5-milimetrowe wejście na słuchawki
typu „jack” posiadający funkcję automatycznego
wyłączania dźwięku głośnika, gdy podłączasz do
niego słuchawki
• Strumieniuj muzykę z urządzeń z Twojej domowej
sieci, takich jak dysk NAS lub z komputera PC i MAC
• Wbudowana dwupasmowa bezprzewodowa sieć „N”
łączy się ze standardowymi sieciami domowymi
• Wejście Ethernet zapewnia łączność kablową

Stylowa i elegancka obudowa głośnika ochrania
zaawansowane technologie, w tym niskośredniotonowe, podwójne precyzyjne głośniki
wysokotonowe, aktywny subwoofer, dwie
membrany bierne oraz dwa przetworniki zasilane
pięcioma dedykowanymi wzmacniaczami klasy
D. Dźwięk jest optymalizowany za pomocą
precyzyjnych algorytmów procesowania
akustycznego DSP, które pochodzą ze studia
nagraniowego.
• Wysmakowana obudowa z dokładnie
szczotkowanymi metalowymi akcentami
• Niesamowite możliwości odtwarzania
potężnego dźwięku nawet w dużych, otwartych
pomieszczeniach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SYSTEM AUDIO

ŹRÓDŁO MUZYKI

Wzmacniacz: Pięć wzmacniaczy cyfrowych klasy D

Obsługiwane serwisy muzyczne:
Spotify, Deezer, TuneIn i Napster oraz
wiele innych dostępnych już niebawem*

Głośniki: System pięciu głośników – dwa głośniki
wysoko tonowe, dwa średnio-tonowe, oraz jeden
woofer plus dwie membrany pasywne. Każdy
z przetworników napędzany dedykowanym
wzmacniaczem klasy D.

Muzyka gromadzona na komórce/
tablecie: Muzyka z iTunes gromadzona
lokalnie na Twoim urządzeniu iOS lub
pliki muzyczne na urządzeniu Android

Pamięć USB: Podłączona do HEOS 7
lub innego głośnika HEOS
Wejście Aux: Źródło analogowe
podłączone do HEOS 7 lub innego
głośnika HEOS
Pobrana muzyka: Pobrane pliki z
dowolnego serwisu nie posiadające
DRM.**

Obsługiwane formaty audio: MP3 i WMA (w tym
zakupionych i ściągniętych Windows Media), AAC
(MPEG4), (bezstratne) pliki FLAC, oraz pliki WAV.
Obsługa dla częstotliwości próbkowania dźwięku
32kHz , 44.1kHz i 48kHz.

*Dostępność serwisu zależna od regionu.
**W zależności od obsługi formatu audio.

Urządzenia NAS (Network Attached
Storage): odtwarzaj z domowej sieci:
podległej DLNA

Obsługiwane internetowe stacje
radiowe: Strumieniowanie plików MP3,
WMA (poprzez serwis TuneIn)

NETWORKING

OGÓLNE

Obsługiwane formaty okładek
albumów: JPG, PNG, BMP i GIF

Łączność bezprzewodowa: Pracuje ze standardowymi
sieciami 802.11a/b/g/n na częstotliwościach
2.4GHz i 5GHz.

Zasilanie: AC 100~240V, 		 Zawartość opakowania:		
Przyciski i wskaźniki:		
Wymiary (Wys. x Sz. x Gł.): 8 x 18.9
AC 50~60Hz, auto-przełączanie • Głośnik HEOS 7
• pogłaśnianie/ściszanie
x 6.5 (in) / 203 x 479 x 164 (mm)
•
Kabel
zasilający
•
wyciszenie
Waga: 9 lbs., 4.5 kg
Kolor wykończenia: Czarny
• Kabel audio 3.5mm
• wskaźnik LED wyciszenia
Temperatura pracy: 		
• Kabel Ethernet
• wielokolorowy wskaźnik statusu LED
41°F to 95°F (5°C to 35°C)
• Instrukcja
• przycisk łączenia z siecią (z tyłu)
• Przycisk reset (z tyłu)

Łączność kablowa: Pojedyncze łącze RJ-45
do połączenia z siecią Ethernet

Uwaga: Zastrzegamy sobie zmianę specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na nieustanną poprawę naszych produktów.

HEOSbyDenon.com

