
Polk Audio Magnifi 2 Soundbar z Subwooferem Salon
Poznań

Cena: 2 299 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Funkcje sieciowe: , Bluetooth, Sterowanie z aplikacji mobilnej

Łączność
subwoofera: , Bezprzewodowa

OPIS PRODUKTU

Soundbar z Subwooferem Polk Audio Magnifi 2
Zaprojektowany w celu ułatwienia wejścia do świata wielokanałowego dźwięku kina domowego, soundbar MagniFi 2
stanowi kontynuację bogatego dziedzictwa doskonałości dźwięku Polk Audio. Układ przetworników dostrojony pod kątem
wydajności oraz opatentowana przez Polk technologia Stereo Dimensional Array (SDA) — pierwotnie opracowana przez
założyciela Matthew Polk - gwarantuje ogromną scenę dźwiękową i wyjątkowy realizm brzmienia. Aby zapewnić wciągające
wrażenia dźwiękowe, MagniFi 2 oferuje także nowy tryb 3D Audio, który wykorzystuje technologię SDA do tworzenia
wirtualnych kanałów wyższej warstwy. MagniFi 2 jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Dostarczany w komplecie z kablem
HDMI i kablem optycznym, umożliwia szybką i łatwą instalację w połączeniu z dowolnym telewizorem 4K lub HD. Ponadto,
soundbar wyposażony został w trzy wejścia HDMI 2.0, dzięki czemu treści 4K HDR wyglądają wprost rewelacyjnie. MagniFi
2 automatycznie współpracuje z pilotami telewizorów marek Samsung, LG, Vizio, TCL i Sony TV, aby kontrolować głośność,
a także z większością telewizorów obsługujących funkcję CEC. Co więcej, MagniFi 2 posiada opatentowaną przez Polk
Audio technologię Voice Adjust™, która pozwala użytkownikom dostosować poziom wokali w celu uzyskania krystalicznie
czystych, zrozumiałych dialogów. Ponieważ MagniFi 2 jest urządzeniem obsługującym platformę Chromecast, użytkownicy
mogą łatwo odtwarzać treści z Amazon Music HD, Apple Music, Roon, Qobuz, Spotify, Tidal i wielu innych serwisów
streamingowych, korzystając z poleceń głosowych oraz dowolnego głośnika kompatybilnego z Google Assistant. Sterowanie
głosowe umożliwia również zmianę głośności i znajdowanie informacji o ulubionych utworach. Streaming przez Bluetooth to
kolejny łatwy sposób na odtwarzanie muzyki na MagniFi 2 ze smartfona, tabletu lub innego multimedialnego urządzenia.
„Wiele soundbarów radykalnie poprawia dźwięk telewizora, ale niewiele z nich oferuje prawdziwie wielowymiarowe wrażenia
przestrzenne” - powiedział Michael McCole, starszy menedżer ds. marketingu soudbarów w Polk Audio. „Możliwość
korzystania z funkcji takich jak opatentowana przez Polk Audio technologia SDA, tryb 3D Audio dla wirtualnych kanałów
wyższej warstwy oraz dekodowanie Dolby Digital i DTS sprawia, że soundbar MagniFi 2 to znaczący krok przybliżający
świat wielokanałowego dźwięku osiągalny w znacznie bardziej przystępnej cenie.”
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kompatybilność z pilotami TV: MagniFi 2 jest kompatybilny z większością pilotów telewizorów z obsługą CEC, a także
oferuje automatyczną obsługę popularnych pilotów IR TV od Samsunga, LG, Sony i Vizio dla wygody sterowania.
Dzięki funkcji IR Learn soundbar może nauczyć się obsługi pilota do telewizora, jeśli kody programowe nie są jeszcze
rozpoznawane automatycznie
uniwersalność: Soundbar współpracuje z każdym telewizorem i zawiera kabel HDMI i kabel optyczny dla łatwej
konfiguracji
niski profil obudowy: Przy zaledwie dwóch calach wysokości, smukły profil MagniFi 2 zapewnia, że soundbar nie
będzie blokować czujnika podczerwieni telewizora ani utrudniać oglądania
łączność audio/wideo: Aby zapewnić najwyższą elastyczność, soundbar oferuje trzy wejścia Ultra HD 4K HDMI (HDCP
2.2), jedno wyjście HDMI (ARC), wejście optyczne dla dźwięku telewizora, platformę Chromecast oraz Bluetooth
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