
Russound DMS-3.1e Odtwarzacz Sieciowy z Tunerem
AM/FM Salon Poznań

Cena: 12 999 zł

Gwarancja: Producenta 1
rok

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Dostępne kolory: Czarny

Russound DMS-3.1e – Odtwarzacz sieciowy z tunerem AM/FM
Serwer muzyczny / streamer sieciowy
3 niezależne strumienie audio
1 dodatkowy strumień - radio AM/FM
Odtwarzanie plików audio po sieci LAN
Internetowe stacje radiowe
Odtwarzanie plików muzycznych po USB

Idąc z duchem czasu oraz oczekiwaniem ze strony klientów, Russound (amerykański producent systemów multiroom)
oficjalnie wprowadził do oferty serwer muzyczny, a zarazem streamer sieciowy DMS-3.1. Urządzenie to od początku roku
2011 było pokazywane przez producenta na wszelkich możliwych targach branżowych. Po miesiącach oczekiwań,
nareszcie stało się dostępne.

Streamer muzyczny DMS-3.1 jest częścią serii C. Staje się uzupełnieniem dla dotychczasowych serwerów muzycznych
SMS-320. Nowy serwer multimedialny DMS-3.1 jest w stanie dostarczyć do 3 strumieni muzycznych jednocześnie dla
instalacji multiroomowej. Źródłem dla 3 strumieni muzycznych może być Internet lub pliki zgromadzone na którymś z dysków
dostępnych w sieci domowej. Czwartym niezależnym źródłem jest wbudowany tuner radiowy AM/FM. Urządzenie posiada
wysokość 1U. Na tylnym panelu znajdziemy 3 pary wyjść stereo dla każdego ze strumieni audio oraz 1 parę wyjść
analogowych dla tunera radiowego. Specjalny przełącznik „ID Switch” pozwala przypisać każdemu z wyjść odpowiedni
numer w systemie. Nowy serwer muzyczny DMS-3.1 został zaprojektowany do pracy z kontrolerami Russound serii C.

Streamer sieciowy łączy się z kontrolerem poprzez złącze Ethernet. Poprzez sieć domową może korzystać z zasobów
muzycznych zgromadzonych na dyskach sieciowych i urządzeniach pracujących w standardzie DLNA. Mogą się one
znajdować w dowolnym pomieszczeniu, byle w zasięgu domowej sieci LAN.

Serwer / Streamer muzyczny DMS-3.1 umożliwia wyświetlanie metadanych na klawiaturach systemowych oraz panelach
bezprzewodowych. Dzięki klawiaturom multiroom z serii C oraz panelom dotykowym, użytkownik może w prosty sposób
zarządzać strumieniami oraz przeglądać zawartość biblioteki muzycznej. Jeśli poprzez sieć domową LAN DMS-3.1 uzyska
dostęp do Internetu, to zyskuje możliwość odtwarzania niezliczonej ilości internetowych stacji radiowych. Dodatkowym
atutem urządzenia jest możliwość podłączenia do zewnętrznych gniazd USB (2 na tylnym panelu oraz 1 na przedzie)
przenośnych pamięci z których może odtwarzać m.in. pliki mp3, wav, ogg, flac, aac oraz aac+.

Dane techniczne:

Wyjścia audio: (4) Stereo RCA
Porty komunikacji: 1 Ethernet RJ45, 10/100 Base T
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20KHz
Stosunek Sygnał/Szum: AM: 45dB; FM: 60 dB
Obsługiwane formaty: MP3 (CBR, VBR), WAV (8, 16-bit), OGG Vorbis, FLAC (8, 16-bit). AAC, AAC+
Zasilanie: 100-240VAC 50/60Hz 11W wtyczka Typu IEC 320
Wymiary W x S x G: 43 x 4.3 x 21.7 cm
Waga: 9.0 lbs (4 kg)
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