
Denon CEOL N11 DAB Czarna Mini Wieża z Głośnikami
Salon Audio Poznań

Cena: 2 999 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Szary, Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Waga jednostki (kg): 3, 4

Wymiary jednostki [wys. x szer. x gł.]
(cm):

28 x 10, 8 x 30,
5

Radio: FM

Odtwarzacz płyt: CD

Moc (W): 2x65W

Funkcje sieciowe: DLNA, AirPlay 2

Dostep do sieci: Wi-Fi

OPIS PRODUKTU

Mini Wieża Denon CEOL N11 DAB + SC-N10
Doświadcz praktycznie nieograniczonych możliwości dźwiękowych dzięki CEOL N11DAB. Słuchaj swoich ulubionych płyt
CD, streamuj listy odtwarzania za pośrednictwem Spotify, Deezer Premium lub Tidal, korzystaj z odtwarzania multi room
dzięki platformie HEOS Built-in, wykorzystując Bluetooth® lub sieć domową. Ciesz się radiem internetowym i AirPlay2. I dla
zapewnienia wygody: łatwo steruj tym mini systemem HiFi za pomocą głosu korzystając z asystentów głosowych Amazon
Alexa, Google Assistant lub Siri za pośrednictwem Apple AirPlay 2. Wybierz piosenkę lub źródło, które lubisz, zwiększ
głośność lub przejdź do następnego utworu. Możesz zrobić to wszystko i wiele więcej za pomocą prostych poleceń
głosowych. Ponieważ mini system CEOL-N11DAB jest kompatybilny z urządzeniem Amazon Echo i Alexa Voice Service,
dosłownie odczyta każde Twoje życzenie z Twoich ust. Poproś głośnik Google Home, aplikację Google lub inne urządzenia
z wbudowanym asystentem Google Assistant, aby kontrolowały odtwarzanie dźwięku w Twoim środowisku słuchowym.
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Uruchom muzykę w aplikacji HEOS, a następnie poproś asystenta Google Assistant o sterowanie głośnością, odtwarzanie,
wstrzymywanie lub pomijanie utworów. Funkcja „Works with the Google Assistant” jest stale aktualizowana - kolejne
ulepszenia będą dodane w przyszłych aktualizacjach oprogramowania systemowego. CEOL-N11DAB został stworzony w
celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku dzięki oryginalnej konfiguracji głośników dwudrożnych, która dostarcza
klarowny, precyzyjny dźwięk. Usłyszysz wyraźnie każdy instrument w doskonałej jakości. Dzięki platformie HEOS Built-in
każde pomieszczenie w domu może mieć własny dźwięk. Można też zgrupować inne urządzenia kompatybilne z HEOS,
takie jak głośniki bezprzewodowe, soundbary lub komponenty AV, aby wypełnić cały dom tym samym utworem, korzystając
z sieci domowej. Z platformą HEOS Built-in, multi-room oznacza wiele opcji. CEOL N11DAB ma kompaktową budowę, która
pasuje do Twojego stylu. Piękny mini system Denon jest dostępny w wysokiej jakości matowym wykończeniu w kolorze
czarnym, białym i szarym. Wyrafinowane wzornictwo industrialne CEOL N11DAB idealnie wkomponuje się w wystrój
Twojego domu łącząc się z Twoimi preferencjami estetycznymi. Konfiguracja CEOL N11DAB jest szybka i intuicyjna, od
rozpakowania pudełka tylko kilka minut dzieli Cię do wypełnienia domu piękną muzyką. Wystarczy postępować zgodnie z
prostymi instrukcjami by łatwo połączyć się z ulubionymi serwisami streamingowymi. Lub po prostu włóż płytę CD. Wybór
należy do Ciebie. Odtwarzaj swoją osobistą kolekcję muzyki - nawet utwory w wysokiej rozdzielczości. Amplituner sieciowy
CEOL N11DAB obsługuje wszystkie wiodące formaty streamingu sieciowego. Wszystkie popularne serwisy muzyczne są w
pełni zintegrowane. Lub słuchaj wysokiej jakości stacji radiowych DAB+. Wybierz nastrój odpowiedni dla danej chwili.

wysokiej jakości wyjście mocy: 2x 65 W
obsługa formatów CD: CD / CD-R/RW / WMA / MP3
formaty stratne: MP3 / WMA / AAC
formaty bezstratne: FLAC HD / ALAC / WAV / DSD
odtwarzanie bez przerw: FLAC, WAV, DSD
regulacja barwy dźwięku: basy / soprany / balans
tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) / AM
radio internetowe: tunein
HEOS Multiroom i Streaming
Network Audio Streaming
Spotify Connect / Tidal / Deezer / others
AirPlay 2
Bluetooth
Ethernet / WiFi

 

Zestaw Głośników Stereo DENON SC-N10

Rodzaj: Dwudrożny głośnik z portem bass reflex
Przetworniki: 12 centymetrowy niskotonowy / średniotonowy x 13 centymetrowy wysokotonowy x1
Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz
Impedancja: 6 omów
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