HORN DISTRIBUTION

Muzyka w domu
bezprzewodowo
lub tradycyjnie
– poradnik sprzċtowy

DENON CEOL
– sieciowy system muzyczny

CEOL to nowoczesne urzĆdzenie wyposaīone, oprócz podstawowych funkcjonalnoğci
jakie posiada zwykle zestaw audio (radio
analogowe, odtwarzacz pâyt CD), w moīliwoğý wspóâpracy z iPodem i iPhonem lub
innymi odtwarzaczami muzycznymi. UrzĆdzenia firmy z logo jabâuszka otrzymaây
specjalnĆ stacjċ dokujĆcĆ na szczycie
Denona. Dodatkowo do urzĆdzenia moīna
podâĆczyý dysk zewnċtrzny poprzez gniazdo USB. CEOL pozwala na odtwarzanie internetowych stacji radiowych i internetowych
serwisów muzycznych. Ostanio Denon udostċpniâ opcjonalnĆ moīliwoğý aktualizacji
funkcjonalnoğci o jednĆ dodatkowĆ – AirPlay,
czyli bezpoğredniego streamingu muzyki
z iPod touch, iPhone lub iPad.
www.denon.pl

prezentuje

Gâoğniki do zabudowy DALI LEKTOR PHANTOM
Dyskretny, o kwadratowym
obrysie gâoğnik o skandynawskim czystym wzornictwie
stanowi doskonaây wybór
wğród gâoğników do zabudowy. Nie zwraca zbytniej uwagi
nie burzĆc stylistyki wnċtrza
integrujĆc siċ z pomieszczeniem jeğli chodzi zarówno o
estetykċ jak i akustykċ.
PHANTOM LEKTOR jest dowodem na to, īe gâoğniki do
zabudowy mogĆ brzmieý tak
samo dobrze jak gâoğniki stojĆce na podâodze.
www.dali-speakers.pl

Gâoğniki nağcienne
DALI MOTIF LCR
áĆczĆce atrakcyjnĆ stylistykċ, znakomite materiaây i doskonaâe konstrukcje przetworników i obudów MOTIF LCR to wspaniale
brzmiĆce gâoğniki nağcienne. MogĆ one byý
wykorzystywane zarówno w systemach stereo jak i wielokanaâowych, a nawet jako gâoğniki kanaâu centralnego. DALI MOTIF LCR
jest dostarczany w komplecie z uchwytem
ğciennym o unikatowej konstrukcji chronionej zgâoszonym wnioskiem patentowym.
MOTIF LCR to wszechstronne rozwiĆzanie
pasujĆce do nowoczesnych wnċtrz, w których wymagane jest znakomite brzmienie
i kompaktowa forma.
www.dali-speakers.pl

Bezprzewodowy zestaw muzyczny SONOS
Sonos ZonePlayer S5 to wysokiej klasy zintegrowany system muzyczny wyposaīony w 5 gâoğników i cyfrowy wzmacniacz. Po podâĆczeniu S5 do Internetu uzyskujemy dostċp do 30 tysiċcy stacji radiowych oraz bezpâatnych i pâatnych serwisów muzycznych. Kilka urzĆdzeĕ S5 zainstalowanych w domu, bezprzewodowo poâĆczy siċ w system multiroom o moīliwoğciach
dotĆd nieosiĆgalnych za tak niewiele. Sonos CR 200 to pilot zdalnego sterowania do S5,
umoīliwiajĆcy zarzĆdzanie muzykĆ we wszystkich pokojach. W kuchni moīna sâuchaý muzyki
z radia internetowego,
w sypialni pâyty zapisanej na dysku twardym,
podczas gdy w salonie
muzyki powaīnej z internetowego serwisu
muzycznego.
www.sonos.pl

horn.indd 224

A D R E S F I R M Y:

WiÚcej informacji o sprzÚcie:
www.denon.pl
www.sonos.pl
www.dali-speakers.pl
Dystrybutor: Horn Distribution S.A.
www.horn.pl

2011-01-21 22:22:10

horn.indd 225

2011-01-21 22:22:13

