Dynaudio Music 3 Ciemnoszary Przenośny Głośnik z
funkcją Multiroom Salon Poznań

Cena:

2 390 zł

Cena dotyczy:

sztuki

Gwarancja:

Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory:

Ciemnoszary, Jasnoszary, Niebieski, Czerwony

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy głośnik / stacja muzyczna multiroom
Dynaudio Music 3
Inteligentny bezprzewodowy system audio
Przenośny, kompaktowy i zadziorny. Posłuchaj ulubionej muzyki w streamingu lub z radia internetowego, przez Bluetooth,
albo jeszcze inaczej. Gdziekolwiek jesteś, Music 3 zapewni Ci osiem godzin w towarzystwie bezprzewodowej muzyki.
Ten niewielki, przenośny, inteligentny bezprzewodowy sprzęt do odtwarzania muzyki automatycznie zaadaptuje się do
pomieszczenia, nawyków właściciela, a nawet jego muzycznych preferencji.
Koniec z zastanawianiem się, czego posłuchać oprócz serwisów streamingowych. Funkcja Music Now rozpozna to co lubisz
i zagra Ci to za naciśnięciem jednego przycisku. Jako że Music 3 jest zasilany z baterii i ma kompaktowe wymiary, możesz
zabrać swoją muzykę wszędzie.
W Music 3 znajdziesz dwa 25-mm jedwabny głośniki wysokotonowe i jeden 13-cm nisko-średniotonowy, a także akumulator,
który pozwoli Ci na słuchanie przez osiem godzin non stop.
Urządzenie wyposażono w rewolucyjny system cyfrowej obróbki dźwięku, który wykrywa pozycję Music 3 w pomieszczeniu,
a następnie dopasowuje dźwięk do warunków zewnętrznych. Nawet gdy przenosisz je z miejsca na miejsce, system
dokonuje odpowiednich ustawień na bieżąco, biorąc pod uwagę dźwięki tła, dzięki czemu muzyka zawsze zabrzmi czysto,
niezależnie od głośności. Wystarczy tylko włączyć odpowiednią opcję w darmowej aplikacji Dynaudio, a następnie…
posłuchać.

Dane techniczne:
Głośniki: 2 x tweeter 25 mm, woofer 13 cm
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Moc wzmacniacza: 3*40W dla woofera i tweeterów
Pobór mocy: 60W, w trybie czuwania <0.5W
Częstoliwość próbkowania: 32-96 KHz
Bitrate: 16 - 24 bit
Długość pracy akumulatora: >8h
Waga: 3.7 kg
Wymiary ( W x S x G): 220 x 405 x 174 mm
Pasmo przenoszenia: 47 Hz - 20 kHz (-3dB)
Zniekształcenia %THD: <0.3 %
Typ obudowy: Zamknięta
Połączenia: USB, Aux input, Analogue
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