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Series III dostępny jest układ inteligentnego odtwarzania uMusic® który przechowuje w postaci cyfrowej i organizuje
zawartość setek płyt CD – do 200 godzin muzyki w systemie LIFESTYLE® 38
i do 340 godzin w systemie
LIFESTYLE® 48 oraz automatycznie
porządkuje jego kolekcję zgodnie
z zapamiętanymi priorytetami.

Każdy z systemów LIFESTYLE® ma
układ kalibracji sygnału audio
ADAPTiQ® innowacyjne rozwiązanie
firmy Bose, które analizuje i automatycznie dopasowuje charakterystykę
odtwarzanego dźwięku do określonego pomieszczenia użytkownika,
uwzględniając umiejscowienie głośników, rozmieszczenie mebli, a nawet
umiejscowienie słuchacza. Układ
ADAPTiQ® uwzględnia te zmienne tak,
że system LIFESTYLE® zapewnia
wspaniałą jakość odtwarzania zarówno muzyki, jak i DVD.
W systemach LIFESTYLE® 38 i 48

Funkcja BOSE® link, umożliwiająca
rozbudowę systemu, została teraz
wbudowana do wszystkich systemów
LIFESTYLE® i można udostępnić możliwość słuchania muzyki w całym domu – aż w 14 dodatkowych
pomieszczeniach.
Firma Bose oferuje duży asortyment
opcji w zakresie rozbudowy systemu
tak, aby obsługiwał on wiele pomieszczeń, kompatybilnych z BOSE® link,
włączając domowe bezprzewodowe
łącze audio link AL8, rozwiązanie zapewniające bezprzewodowe połączenie między pokojami.

SYSTEM

KINA

Bose Corporation oferuje kompletną
linię systemów rozrywki domowej
LIFESTYLE® dla konsumentów, którzy
oczekują wysokiej jakości odtwarzania
zarówno filmów, jak i muzyki. Systemy
te od dawna stanowią alternatywę dla
wielu konwencjonalnych, skomplikowanych systemów kina domowego
o dużych rozmiarach. Zintegrowane
technologie firmy Bose tworzą zrównoważony system charakteryzujący
się wysoką jakością odtwarzania
dźwięku, elegancją, prostotą i możliwościami dalszej rozbudowy. Każdy
system obejmuje jednostkę centralną
z wbudowanym odtwarzaczem
DVD/CD i tunerem AM/FM.
Systemy LIFESTYLE® 18, 28, 38 i 48
Series III są systemami kina domowego, wyposażonymi w odtwarzacz
DVD, które przekazują realistyczny
dźwięk przy wykorzystaniu małego
gabarytowo sprzętu i wpasowują się
w wystrój dowolnego wnętrza.
Wszystkie systemy LIFESTYLE® mają
przekonstruowany horyzontalny głośnik centralny, który lepiej integruje się
z najnowszymi odbiornikami TV z płaskim ekranem. Głośniki dostarczają
bogaty, wypełniający pomieszczenie
dźwięk i współpracują z możliwym do
ukrycia modułem ACOUSTIMASS, który zapewnia odtwarzanie dźwięków niskiej częstotliwości bez słyszalnych
zniekształceń.

DOMOWEGO

BOSE

Systemy kina domowego LIFESTYLE®
dostarczane są w kolorze czarnym,
białym lub srebrnym.
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