
Dynaudio Music 7 Ciemnoszary Głośnik z funkcją
Multiroom Salon Poznań

Cena: 4 790 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 7
Inteligentny bezprzewodowy sprzęt do odtwarzania muzyki, który automatycznie zaadaptuje się do pomieszczenia,
nawyków właściciela, a nawet jego muzycznych preferencji.

Music 7 to największy model z serii. Podobnie jak Music 5, jest on zasilany z prądu i ma wejście optyczne. Jednak
konfiguracja głośników jest bardziej rozbudowana – są tu dwa 25-mm głośniki wysokotonowe, dwa 8-cm głośniki
średniotonowe i dwa 13-cm woofery. Ma nawet złącze HDMI z kanałem powrtonym audio (ARC), żeby mógł posłużyć jako
soundbar do Twojego telewizora.

Koniec z zastanawianiem się, czego posłuchać z serwisów online. Funkcja Music Now rozpozna to co lubisz i zagra Ci to za
naciśnięciem jednego przycisku. Wszystko czego potrzebujesz, to relaks przy muzyce.

Tak jak pozostałe modele w rodzinie Music, 7-ka zaawansowany układ (DSP), który analizuje warunki akustyczne
pomieszczenia, dokonuje obliczeń i na bieżąco dopasowuje do nich brzmienie, w zależności od tego gdzie postawimy
głośnik.

Dane techniczne:
Głośniki: 2 x tweeter 25mm, 2 x średniotonowy 8cm, 2 x woofer 13cm
Moc wzmacniacza: 6*50W dla wooferów, średniotonowych i tweeterów
Pobór mocy: 100W, w trybie czuwania <0.5W
Częstotliwość próbkowania: 32-96 KHz
Bitrate: 16-24 bit
Waga: 7.7 kg
Wymiary (W x S x G): 201 x 819 x 185 mm
Pasmo przenoszenia: 40 Hz -40 kHz
Zniekształcenia %THD: <0.3 %
Typ obudowy: Bass-reflex
Połączenia: HDMI, USB, Aux input, Analogue, Optical input

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58


	Dynaudio Music 7 Ciemnoszary Głośnik z funkcją Multiroom Salon Poznań
	NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI
	OPIS PRODUKTU

	Bezprzewodowy głośnik / stacja muzyczna multiroom Dynaudio Music 7
	Dane techniczne:


