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Dodatkowo nale¿y zaopatrzyæ siê w:
• piêæ puszek œciennych w standardzie amerykañskim dostêpne
w sklepach TopHifi
• cztery pary g³oœników (mog¹ byæ
do monta¿u w œcianie b¹dŸ suficie)
• dwa Ÿród³a sygna³u np. odtwarzacz CD oraz tuner radiowy.
Koszt ca³ej instalacji w oparciu
o promocyjne zestawy NuVo z g³oœnikami B&W lub NuVo to oko³o
10 000 z³.

Essentia
NuVo
Niezwykle proste, niezwykle ³atwe
w instalacji oraz przystêpne cenowo
systemy multiroom s¹ dzie³em amerykañskiej firmy NuVo Technologies,
znanej z produkcji oraz dystrybucji
wysokiej jakoœci systemów audio.
Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e systemy te maj¹ najlepszy na rynku stosunek jakoœci do ceny. Je¿eli planuj¹
pañstwo urz¹dzenie nowego domu lub
mieszkania, ewentualnie remont
dotychczasowego proponujemy pomyœleæ o zastosowaniu systemu nag³oœnienia zaprojektowanego przez NuVo.

Simplese
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Simplese obs³uguje cztery strefy
ods³uchowe i mo¿e dostarczaæ to tych
stref sygna³ z dwóch Ÿróde³ dŸwiêku.
To niezwykle prosty i skuteczny system do niedu¿ego mieszkania w bloku b¹dŸ ma³ego
domku. £atwy w instalacji
i obs³udze stanowi kwintesencjê sposobu postrzegania wielostrefowego
nag³oœnienia przez firmê
NuVo. W komplecie razem
ze wzmacniaczem steruj¹cym jest komplet akcesoriów do instalacji – w tym
klawiatury steruj¹ce do ka¿dej strefy, kable przesy³aj¹ce sygna³y zdalnego sterowania ze Ÿróde³ do wzmacniacza, EZ-PORT ³¹cz¹cy
wzmacniacz z klawiaturami.

Essentia obs³uguje szeœæ stref ods³uchowych i mo¿e jednoczeœnie korzystaæ z szeœciu Ÿróde³ sygna³u, i rozprowadza zdumiewaj¹co czysty
dŸwiêk. Mo¿na j¹ rozbudowaæ do
dwunastu stref. Pomimo tak wielu
mo¿liwoœci, które system ten oferuje
cena pozosta³a na poziomie osi¹galnym dla przeciêtnego u¿ytkownika.
Dodatkowo Essentia zosta³a zaprojektowana w nowym cyfrowym protokole
Generation D, dziêki temu jest bardziej
energooszczêdna, wytwarza mniej ciep³a i nie roni nic z jakoœci dŸwiêku rozprowadzanego po ca³ym domu. Port
komunikacyjny RS 232 umo¿liwia
zewnêtrzne sterowanie z dowolnego
systemu tzw. inteligentnego domu
zarz¹dzaj¹cego automatyk¹ domow¹.
Dodatkowym u³atwieniem jest fakt, ¿e
systemy NuVo s¹ standardowo wyposa¿one we wszelkie potrzebne do

instalacji komponenty, w tym œcienne
klawiatury steruj¹ce, pilota zdalnego
sterowania oraz odbiorniki podczerwieni.

Concerto
Concerto to przede wszystkim ogromny potencja³ i mo¿liwoœci, w podstawowej wersji mo¿e obs³u¿yæ do oœmiu
stref ods³uchu z wykorzystaniem szeœciu Ÿróde³ dŸwiêku.
Dodatkowo system Concerto zaprojektowany przy u¿yciu protokó³u Generation D wykorzystuje cyfrow¹ topologiê
wzmacniacza w celu ograniczenia
zu¿ycia energii, mniejszej emisji ciep³a
a tak¿e, co jest najwa¿niejsze, uzyskania czystszego i precyzyjniejszego
dŸwiêku.
System Concerto zosta³ wyposa¿ony
w port RS 232 umo¿liwiaj¹cy w³¹czenie go do systemu sterowania inteligentnym domem. Specjalnie zaprojektowana dla Concerto klawiatura œcienna umo¿liwia swobodny wybór Ÿróde³
oraz dowolne sterowanie poszczególnymi urz¹dzeniami, klawiatura zosta³a
tak¿e wyposa¿ona w panel LCD, co
znacznie u³atwia obs³ugê.
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