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nazwa Block Audio sieciowy amplituner CVR-250
producent: Block

cena brutto: 3899.00 zł

Dostępne kolory: Sapphire Black oraz Diamond Silver CD, DAB+, radio internetowe, fale UKF, wzmacniacz,
odtwarzacz multimedialny i odtwarzacz Bluetooth – te wszystkie funkcje oferuje CVR-250. Tym samym łączy
wszystkie nowoczesne funkcje w jednym urządzeniu o niezrównanej cenie wyjściowej! Wzmacniacz: Moc 2 x
30 W, impedancja 4 Ohm sprawia, że wzmacniacz CVR-250 jest optymalny do nagłośnienia biur, jadalni i
salonów. Za pomocą pilota można dostroić basy i wysokie tony oraz korzystać z funkcji equalizera. CVR-250
poprzez aktywne głośniki może nagłośnić dodatkowe pomieszczenie; istnieje też możliwość zwiększenia
dynamiki basów za pomocą subwoofera. Tuner: W CVR-250 umieszczono, typowy dla firmy Block, potrójny
tuner. Poza falami UKF odbiera on również nowe cyfrowe radio DAB+ oraz radio internetowe z 80 000 stacji
radiowych z całego świata.
Odtwarzacz CD: Zintegrowany odtwarzacz CD jest wyposażony w napęd,
który odtwarza media takie, jak CD, MP3-CD, CD-RW i HD-CD. Odtwarzacz multimedialny i strumieniowanie
muzyki: CVR-250, dzięki pracy w sieci WLAN lub LAN i standardowi DLNA może połączyć się praktycznie z
każdym komputerem, serwerem muzycznym czy urządzeniem UPnP (np. NAS) będącymi w sieci domowej i
wykorzystać je jako źródło muzyki. Dzięki CVR-250 można odtwarzać muzykę również bezprzewodowo z
mobilnych urządzeń. Poprzez aplikację Block (dostępną dla iOS® i Android®) możecie Państwo użyć np.
swojego smartfona jako pilota do CVR-250 i wybierać nim funkcje, takie jak wybór stacji i źródła cyfrowe.
Poprzez znajdujące się od frontu złącze do USB można nawet odtwarzać muzykę z pendriva lub z
twardego dysku. Bluetooth: Jeszcze prostsze jest parowanie smartfona, tabletu czy komputera za pomocą nowej
zintegrowanej funkcji Bluetooth®. Wystarczy tylko wybrać CVR-250 jako urządzenie wyjściowe i już
odtwarzana jest Państwa muzyka, łatwo i bez konieczności wykonywania skomplikowanych konfiguracji.
Spotify®: CVR-250 oferuje wsparcie użytkownikom Spotify®-Premium. Należy wybrać CVR-250 w swojej
aplikacji Spotify® jako urządzenie wyjściowe i już można strumieniować muzykę za pośrednictwem sieci
WLAN.
Złącza: CVR-250 wyposażony jest w 2 analogowe wejścia RCA (dla odtwarzaczy kasetowych,
odtwarzaczy DVD itp.), z przodu znajduje się analogowe złącze liniowe dla odtwarzaczy multimedialnych oraz
cyfrowe wejście optyczne i koaksjalne. Dzięki temu CVR-250 stanie się centrum rozrywki w Państwa domu. Z
przodu, powyżej wejścia USB i wejścia liniowego, znajduje się gniazdo słuchawkowe 3,5 mm - do
niezakłóconego niczym cieszenia się muzyką. PC-USB: CVR-250 posiada złącze PC-USB oferujące możliwość
odtwarzania muzyki w niezwykłej jakości przy użyciu komputera jako zewnętrznej karty dźwiękowej (lub
przetwornika C/A). Dzięki temu urządzenie to jest odpowiednie zwłaszcza do biur lub miejsc, w których źródłem
muzyki jest komputer. Za pomocą Bluetooth® lub wejścia PC-USB na CVR-250 można bez problemu korzystać
również z usług strumieniowania muzyki, takich jak Last.fm® czy Spotify® z urządzeń trzecich.
Funkcja
uczenia się pilota: niezwykle łatwo można nauczyć CVR-250 reagowania na pilot swojego telewizora albo
każdego innego urządzenia. To sprawi, że stół w salonie będzie uporządkowany i pozbawiony zbędnych
przedmiotów!
Dane techniczne brak danych
CD HDCD/CD-R/CD-RW/MP3
Częstotliwość FM / DAB+ 87,5-108 MHz / 174.928MHz - 239.200MHz
Moc wyjściowa 2x 30 Watt
przy 4 Ohm
Sieć LAN (Ethernet, RJ-45) oraz WIFI 2,4 i 5 GHz, Bluetooth
Streaming DLNA
/ UPnP przez BLOCK APP
Wejścia analogowe 2x RCA, 1x Jack 3,5
Wejścia cyfrowe 1x
optical (S/PDIF®), 1x coaxial (RCA), 1x USB (front), 1x PC-USB
Wspierane formaty AAC, AAC+,
MP3, WAV, WMA, FLAC (gapless)
Wyjścia audio 3,5 mm słuchawkowe (front), Pre Out (RCA), Rec
Out (RCA)
Wymiary zewnętrzne i waga 430 x 75 x 289 mm - 6,3 kg
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