Bezprzewodowy system hi-fi
dla całej rodziny
High Res Audio 192 kHz / 24 bity

www.tophifi.pl
Oferta dostępna wyłącznie w sieci salonów Top Hi-Fi & Video Design

Bezprzewodowy system audio dla Twojego domu
Inna muzyka w każdym pokoju lub ta sama w całym domu (Party Mode).

Łatwo połączysz ze swoim zestawem audio lub kinem domowym.

Serwer 1 TB pomieści tysiące plików i zgra Twoje płyty CD dodając okładki i tytuły.

Całością sterujesz za pomocą aplikacji, wykorzystując smartfon,
tablet lub komputer.

Odtwarza pliki High Resolution Audio 192 kHz / 24 bity.
Umożliwia dostęp do serwisów muzycznych,
radia internetowego i plików z domowej sieci.
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Bezpłatna aplikacja Bluesound dostępna jest dla smartfonów (iOS / Android), tabletów (iOS / Android / Kindle Fire) oraz komputerów (PC / Mac).

Lubisz swój system, ale brakuje
Ci funkcji sieciowych?

Masz setki płyt i nie
mieszczą się już na półce?

Bezprzewodowy odtwarzacz strumieniowy

Serwer muzyczny / odtwarzacz strumieniowy

• połączysz z każdym systemem audio (analogowo lub cyfrowo)

• automatyczne zgrywanie CD, pobieranie okładek i tytułów

• miliony nagrań z serwisów strumieniujących (m.in. Spotify, WIMP Hi-Fi, Deezer)

• bezpieczne przechowywanie wszystkich plików audio (dysk 1

• tysiące internetowych stacji radiowych z całego świata

• dostęp do serwisów muzycznych (m.in. Spotify, WIMP Hi-Fi, Deezer)

• pliki audio z domowych komputerów, dysków NAS i pamięci USB

• tysiące internetowych stacji radiowych z całego świata

• muzyka z Twojego telefonu, tabletu lub laptopa (poprzez Bluetooth)

• pliki audio z domowych komputerów, dysków NAS i pamięci USB

Po prostu podłącz Bluesound NODE!
Twój system stereo lub zestaw
kina domowego zyska dodatkowo
funkcje sieciowe.
1 999 zł

dostępny w wersji
białej i czarnej

Bluesound VAULT zamieni twoje
płyty na pliki High Resolution Audio.
Łatwo pomieści całą Twoją
bibliotekę muzyczną.
4 299 zł

dostępny w wersji
białej i czarnej

TB)

CHCESZ SŁUCHAĆ MUZYKI TAKŻE
W INNYCH POKOJACH?

WZMOCNIJ MUZYCZNE DOZNANIA.
DODAJ TYLKO GŁOŚNIKI!

Bezprzewodowy odtwarzacz strumieniowy All-in-One

Bezprzewodowy odtwarzacz ze wzmacniaczem

• łatwość ustawienia w dowolnym pokoju (wymaga tylko wi-fi i zasilania)

• możesz podłączyć swoje kolumny lub Bluesound DUO (subwoofer + 2 kolumny)

• wbudowany wzmacniacz oraz głośniki (80 W)

• wbudowany wzmacniacz Direct Digital™ (2 x 50 W)

• dostęp do serwisów muzycznych i radia internetowego

• miliony nagrań z serwisów muzycznych (m.in. Spotify, WIMP Hi-Fi, Deezer)

• odtwarzanie plików audio z komputera, dysku NAS i pamięci USB

• tysiące internetowych stacji radiowych z całego świata

• muzyka z Twojego telefonu, tabletu lub laptopa (poprzez Bluetooth)

• pliki audio z domowych komputerów, dysków NAS i pamięci USB

Po prostu ustaw Bluesound
PULSE tam, gdzie chcesz.
To odtwarzacz, który ma
wbudowany wzmacniacz
oraz głośniki.
2 999 zł

Do POWERNODE
możesz podłączyć
dowolne głośniki hi-fi.
Zestaw głośników DUO jest
idealnym uzupełnieniem
POWERNODE.
2 999 zł

dostępny w wersji
białej i czarnej

dostępny w wersji
białej i czarnej

IDEALNE GŁOŚNIKI DLA POWERNODE!
Zestaw głośnikowy 2.1
• optymalizowany akustycznie dla POWERNODE
• aktywny subwoofer 110 W
• luksusowe wykończenie obudów (czarne / białe)
• wysokiej klasy głośniki
3 999 zł

dostępny w wersji
białej i czarnej

ZESTAWIENIE FUNKCJI I PARAMETRÓW
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systemy operacyjne

Windows: XP, 2000, VISTA, 7, 8
Apple Macintosh

•

•

•
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formaty plików

MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC,
ALAC, WAV, AIFF

•

•

•

•

serwisy muzyczne

Spotify, WIMP, Deezer, Rhapsody,
Qobus, Rdio, Napster, Juke, HD Tracks,
High Res Audio

•

•

•
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radio internetowe

TuneIn

wsparcie dla Bluetooth

adapter ioGear GBU-521 (opcja)

częstotliwości próbkowania

32 kHz - 192 kHz

głębokość bitowa

16, 24
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•
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•
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przetwornik C/A
wzmacniacz

24 bit / 192 kHz

moc wyjściowa
zgrywanie CD

FLAC, MP3 (320 kb/s), WAV
1TB, ultra cichy

połączenie sieciowe

LAN / Wi-Fi (802.11n)

port USB

(Fat 32)

wyjścia audio

analogowe RCA / optyczne TOSLINK

wyjście wyzwalacza

wbudowane głośniki

24 bit / 192 kHz

zakręcane / subwoofera RCA
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•
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•/•
•

35 bit / 844 kHz

•

50 x 2 (4 Ω)

twardy dysk

wyjścia głośnikowe

35 bit / 844 kHz

•

NAD Direct Digital™

80 W (łączna)
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Salony firmowe BLUESOUND:
Top Hi-Fi & Video Design: Bydgoszcz: ul. Gdańska 69, tel: 52 321 24 77; Katowice: ul. Warszawska 34, tel: 32 203 66 72; Kielce:
ul. IX Wieków Kielc 16, tel: 41 343 22 80; Kraków: ul. Chodkiewicza 4, tel: 12 421 38 42; Lublin: Galeria Gala, ul. Fabryczna 2,
tel: 81 531 78 51; Łódź: Al. Kościuszki 49/51, tel: 42 637 20 06; Poznań: ul. Garbary 26, tel: 61 852 86 48; Sopot:
Al. Niepodległości 725, tel: 58 551 13 65; Warszawa: ul. Gen. Andersa 12, tel: 22 635 64 63; Warszawa: ul. Nowogrodzka 44,
tel: 22 628 81 24; Wrocław: ul. Legnicka 46, tel: 71 343 08 42
www.tophifi.pl

