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Pioneer NC-50DAB - raty
20x0% + dostawa gratis,
sklep Jelenia Góra
Cena

3 799,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Pioneer

Opis produktu

Pioneer NC-50DAB
Amplituner stereofoniczny All in One

W czasach, gdy świat HiFi opanowały gramofony, radia FM i odtwarzacze kasetowe, dobre sprzęty muzyczne były duże, drogie
i skomplikowane. Z odtwarzaczem NC-50 DAB zbierasz owoce cyfrowej rewolucji i odzyskujesz sporo miejsca w salonie. W
eleganckiej obudowie, w klasycznej formie, znajdziesz tutaj wszystko w jednym miejscu, czego dziś potrzebuje wymagający
sprzęt: odtwarzacz CD, odtwarzacz sieciowy, radio cyfrowe i internetowe, serwisy muzyczne oraz wszystkie standardy
streamingowe na smartfony i tablety. Wszystkie cyfrowe źródła – czy to zintegrowane, czy podłączone za pomocą wejść
cyfrowych – wykorzystują audiofilski silnik DAC odtwarzacza N-50 DAB, technologię SABRE32 firmy ESS. Również wbudowany
wzmacniacz jest bardzo nowoczesny: Własny wzmacniacz Direct-Energy-HD firmy Pioneer zapewnia przejrzyste, naturalne
brzmienie oraz rezerwy mocy, które w przypadku konwencjonalnych urządzeń wypełniłyby całą obudowę. Wzmacniacz o dużej
mocy ułatwia podjęcie jedynej decyzji, jaką trzeba podjąć samodzielnie w przypadku odtwarzacza NC-50 DAB: wystarczy po
prostu połączyć go z głośnikami, które optymalnie pasują do Twojego gustu, muzycznego i estetycznego. Otrzymujesz
urządzenie, które łączy doskonałą jakość i różnorodność funkcji systemu HiFi. A gdy nagle ogarnie Cię nostalgia, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby podłączyć do wieży gramofon. Przy całej różnorodności rozwiązań cyfrowych, pomyśleliśmy o wejściach
analogowych, a nawet o wejściu phono.

Wzmacniacz:

Kanały: 2
Typ wzmacniacza: Direct energy HD (Klasy D)
Transformer EI
50 W/kanał (4 ohm, 1 kHz, tHD 10 %)
Aluminiowy panel przedni i pokrętło

Funkcje sieciowe:

Google Cast*1* 2
Apple Airplay
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Spotify, Tidal, Deezer Ready
Radio internetowe (TuneIn)
Technologia multiroom fireconnect™

Właściwości Audio:

Przetwornik 2kan SABRE32 ultra DAC (ES 9016)
Odtwarzanie DSD do 11.2 MHz
Regulacja brzmienia (Bass/Treble)
“P.BASS” - Funkcja wzmocnienia basu

Możliwości połączeniowe:

Możliwość podłączenia dysku HDD przez gniazdo USB
Współpraca z aplikacją sterującą Pioneer (ios/Android)*5
Wi-fi (Dwuzakresowe 5 GHz/2.4 GHz)
Bluetooth® (Wersja: 4.1, profil: A2DP/AVRCP, kodek: SBC/AAC)
Automatyczne ponowne połączenie Bluetooth
Bluetooth Wakeup

Komfort:

3.5” kolorowy wyświetlacz (wyświetlanie informacji o utworach oraz okładek)
Tuner cyfrowego radia DAB/DAB+
Tuner radia FM z pamięcią 40 stacji
Wygaszanie ekranu
Aktualizacja oprogramowania (przez sieć lub z USB)

Gniazda połączeniowe:

USB x2 (1 przód, 1 tył)
Gniazdo sieciowe
Gniazdo słuchawkowe
Wejście analogowe x2 (phono/line, pozłacane)
Wejście koaksjalne x1 (pozłacane)
Wejście optyczne x1
Subwoofer preout (pozłacane)

Specyfikacja:

Zasilanie: AC 220-230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 50 W
Pobór mocy (czuwanie):0.3 W (2.5 W network standby)
Wymiary: 435 x 103 x 333 mm
Masa: 6.4 kg
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