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Główny procesor sterujący Sigma Designs 700Mhz MIPS
Wbudowany wzmacniacz stereo 100W i wzmacniacz słuchawkowy
Dwa oddzielne zasilacze dla sekcji cyfrowej i analogowej
Przetwornik DAC BurrBrown PCM1792a
Sztywna metalowa konstrukcja z aluminiowym frontem o grubości 8mm
Napęd CD/DVD typu slide-in, do odtwarzania i kopiowania płyt
Odtwarzanie plików audio z dysków, pamięci USB, płyt CD/DVD i przez sieć
Obsługa formatów hi-res do 24b/192kHz i trybu gapless
Wbudowany serwer UPnP, Samba, FTP,  łączność mobilna przez UPnP DMR oraz przeglądarkę WWW
Funkcja nagrywania z wejść cyfrowych i analogowych z próbkowaniem do 192kHz
Radio internetowe i dostęp do sieciowych serwisów muzycznych 
Tuner FM z RDS
Wewnętrzny dysk twardy 2.5” lub 3.5” na dane, o pojemności do 4TB
Kolorowy ekran 5” do nawigacji i wyświetlania informacji tekstowych i okładek płyt

X30 jest jedynym w swoim rodzaju komponentem
audio HiFi, łączącym w sobie funkcje sieciowego,
cyfrowego odtwarzacza audio, amplitunera, serwera
plików muzycznych oraz urządzenia do rejestracji,
kopiowania, katalogowania i przechowywania płyt
Audio-CD i plików muzycznych.

Cocktail Audio X30 - nowy
wymiar cyfrowej muzyki



Złącza głośników stereo
Pozłacane, zakręcane złącza,
akceptują wtyki bananowe, widełki
i gołe kable.
Impedancja głośników: 8ohm.

3 cyfrowe wyjścia audio
Złącze optyczne, koaksjalne oraz AES/EBU XLR.
Do podłączenia zewnętrznego przetwornika
DAC lub amplitunera.

Analogowe wyjście audio
Para złącz RCA (stereo).
Podłączenie do zewnętrznego
wzmacniacza.

2 wejścia cyfrowe
Złącze koaksjalne i optyczne.
Podłączenie dźwięku z TV, konsoli gier, itd.

Szu�ada dysku twardego
Do instalacji dysku SATA
3.5” lub 2.5”, w tym także SSD.

2 porty host USB
Podłączanie pamięci
i dysków zewnętrznych,
klawiatury lub adaptera WiFi.

Złącze sieci LAN
Kablowe podłączenie do sieci 
komputerowej.

Analogowe wejście audio
Para złącz RCA (stereo.
Podłączenie analogowego sygnału 
audio z zewnętrznego źródła.

HDMI out (tylko wideo)
Przeniesienie obrazu z ekranu
LCD na ekran TV.

Złącze anteny FM



Główne elementy systemu: procesor sterujący Sigma Design MIPS 700Mhz, 
przetworniki cyfrowo-analogowe Burr-Brown, wzmacniacz główny i słuchawkowy 
zbudowany w oparciu o układy TI, dwa oddzielne zasilacze dla sekcji cyfrowej 
i analogowej, szybki napęd CD/DVD z opcją kopiowania płyt, kolorowy ekran 5”, 
sztywna metalowa konstrukcja z aluminiowym frontem, tuner FM z RDS, radio 
internetowe, cyfrowe i analogowe wejścia audio z możliwością nagrywania, 
miejsce na instalację dysku twardego lub SSD 2.5” lub 3.5”,  sieć LAN 1Gbit, 
serwery plików UPnP, Samba, FTP, integracja z urządzeniami mobilnymi, bogaty
zestaw funkcji wbudowanego oprogramowania.

Za najwyższą jakość dźwięku generowanego przez X30 odpowiadaja
markowy przetwornik Burr-Brown PCM1792a, precyzyjne oscylatory 
TCXO w układzie zegara oraz niezależne zasilanie sekcji układów 
cyfrowych i analogowych.

Muzyczny, sieciowy system audio all-in-one -
odtwarzacz, nagrywarka, serwer, wzmacniacz

Wysoka jakość dźwięku dzięki przetwornikom
Burr-Brown oraz dwóm niezależnym zasilaczom X30 wyposażony został w trzy cyfrowe wyjścia audio: optyczne, koaksjalne

oraz XLR AES/EBU, które obsługują sygnały PCM o rozdzielczości do
24bit/192khz. Odtwarzacz może pełnić funkcję źródła wysokiej jakości
dźwięku przesyłając sygnał w nieskompresowanych formatach do 
zewnętrznego przetwornika DAC.

Cyfrowe wyjścia wysokiej rozdzielczości

Cyfrowe i analogowe wejścia audio pozwalają na podłączenie zewnęt-
rznych źródeł, takich jaki odbiornik TV, konsola gier, magnetofon itd.
X30 może pełnić rolę przetwornika analogowo-cyfrowego, a dźwięk
może być też nagrywany z jakością do 192kHz. Trzy cyfrowe i analogowe
wyjście audio zapewniają dużą swobodę kon�guracji połączeń z 
domowymi systemami audio.

Bogaty zestaw wyjść i wejść audio
X30 posiada trzy złącza USB do podłączania zewnętrznych dysków
i pamięci, szybkie złącze sieci LAN 1Gbit oraz wyjście HDMI pozwalające
na przeniesienie obrazu z ekranu LCD na duży ekran TV.
Do jednego ze złącz USB można podłączyć opcjonalny adapter sieci
WiFi 802.11bgn.

Komplet portów komunikacyjnych



Ustawienia zapisywanych plików

WAV (bez kompresji)

po kompresji

Wbudowany napęd o wysokiej prędkości odczytu (24x)
pozwala na wykonanie kopii godzinnej płyty Audio-CD
w czasie poniżej 10 minut.

Szybki napęd CD/DVD typu slide-in
do kopiowania płyt audio

Wydajne układy TI, precyzyjne oscylatory TCXO oraz oddzielna sekcja zasilania odpowiadają za wysoką
jakość i moc wzmacniacza. Bardzo niski poziom szumów i zniekształceń harmonicznych wpływa na
wierny i precyzyjny przekaz sygnału. X30 będzie idealnym partnerem zarówno dla półkowych jak
i wysoce wydajnych podłogowych głośników wysokiej klasy.

Cyfrowy stereofoniczny wzmacniacz o mocy 100W

Cocktail Audio X30 pozwala na szybkie wykonywanie kopi płyt CD na dysk twardy. Nawet spora kolekcja krążków może zostać sprawnie skatalogowana,
a dzięki integracji oprogramowania z muzyczną bazy danych, także automatycznie opisana. Dostępna jest opcja wyszukiwania okładek w internecie.
Utwory mogą być zapisane na dysku odtwarzacza w formacie WAV, FLAC, MP3 lub OGG.

[szacunkowe pojemności nośników]

Szybkie kopiowanie płyt CD z uzupełnianiem opisów i okładek

Wielkości mogą się różnić m.in w zależności od ilości utworów znajdujących się na płytach CD



Obraz ekranu odtwarzacza można w prosty sposób przesłać na duży ekran telewizora. Wykorzystanie złącza HDMI i ekranu TV pozwala
na komfortową obsługę urządzenia z większej odległości, jest też idealnym wyborem, kiedy chcemy wzbogacić odtwarzaną muzykę
o prezentację naszych zdjęć. X30 obsługuje pliki w formatach JPG, PNG, GIF i  BMP.

Podłączenie telewizora i prezentacja zdjęć przy muzyce

Wbudowany kolorowy ekran LCD o przekątnej 5” i rozdzielczości 800x480 punktów
zapewnia intuicyjną obsługę i szybki dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. 
Wielojęzyczne menu działa m.in w języku polskim, a wielkość wyświetlanych liter 
może być regulowana. Obok ekranu umieszczono wciskaną gałkę nawigacyjną 
ułatwiającą wybór funkcji bez korzystania z pilota zdalnego sterowania.

Łatwa obsługa i kon�guracja na ekranie LCD

Prezentacja zdjęć Menu na dużym ekranie

Obsługa plików Lyrics zawierających teksty piosenek pozwala na wykorzystanie ze sprzętu jako
serwera karaoke. Tekst z podświetleniem aktualnie śpiewanej frazy może być wyświetlany na
wbudowanym ekranie lub na dużym ekranie TV.

Teksty piosenek w trybie Karaoke



Odtwarzanie plików bez przerw docenią wszyscy fani
nagrań koncertowych i muzyki klasycznej. Opcja działa
dla większości formatów obsługiwanych przez X30,
włączając w to pliki wysokiej rozdzielczości oraz
odtwarzanie muzyki przez sieć.

Gapless – odtwarzanie bez przerw
Funkcja nagrywania dźwięku dostępna jest dla radia FM, radia 
internetowego oraz dla sygnałów pochodzących z wejść 
analogowych i cyfrowych. Przetwornik ADC odpowiedzialny 
za konwersje sygnałów obsługuje próbkowanie 24bit/192kHz
zapewniając niezwykle wysoką jakość tworzonych nagrań. 
Dla źródeł cyfrowych dostępna jest opcja zapisu z up- lub
down-samplingiem.

Nagrywanie w wysokiej rozdzielczości

Wydajny procesor DSP 700Mhz kontrolowany przez 
oprogramowanie urządzenia zapewnia dekodowanie 
większości popularnych formatów  audio, m.in. WAV, 
FLAC, ALAC, APE/CUE, PCM, MP3, WMA, M4A, AAC, 
AIFF, OGG, natywnie obsługuje pliki audio w wysokiej 
rozdzielczości (do 24bit/192kHz) oraz playlisty.

Formaty, kodeki, playlisty…

Nagrywanie
Nagrywanie

Nagrywanie



W tylnej części obudowy znajduje się szu�ada, w której użytkownik
może samodzielnie, w prosty sposób zainstalować komputerowy 
dysk twardy SATA wielkości 3.5” lub 2.5”. Obsługiwane są także dyski 
SSD zapewniające szybką i całkowicie bezgłośną pracę. Dysk twardy
pełni rolę głównego nośnika danych z plikami audio i biblioteką
muzyczną. X30 obsługuje dyski twarde o pojemności do 4TB, dyski
SSD do 512MB, a w przyszłości pojawi się obsługa także większych
pojemności.
Dla wbudowanego dysku dostępna jest funkcja usypiania po 10-60
minutach nieaktywności.

Wewnętrzny dysk twardy

W wyposażeniu X30 nie zabrakło klasycznego 
tunera radiowego FM z obsługą RDS.

Tuner radia FM
Złącze umieszczone jest przy gałce głośności, która
po podłączeniu wtyku reguluje poziom wzmocnienia. 
Osobny, dedykowany wzmacniacz zapewnia obsługę
także wymagających słuchawek o wysokich impedancjach.

Regulowane złącze słuchawkowe

Szu�ada na dysk                        dysk 3.5“

dysk 2.5“                                dysk SSD



X30 może pracować jako serwer plików w standardzie Samba, UPnP/DLAN i FTP. Jako klient może pobierać
i odtwarzać muzykę innych serwerów Samba i UPnP/DLNA. Funkcje sieciowe pozwalają m.in. na:

   Strumieniowe odtwarzanie wszelkich plików audio z zasobów sieciowych

   Udostępnianie muzyki z dysku i pamięci USB innym urządzeniom sieciowym do odtwarzania i kopiowania.

   Zdalną kontrolę odtwarzania za pomocą aplikacji mobilnych zgodnych z UPnP DMR, oraz poprzez strony WWW.

   Funkcje zarządzania, uzupełniania i edytowania muzycznej bazy danych przez przeglądarkę WWW.

   Kopiowanie i przenoszenie plików pomiędzy dyskiem, pamięciami USB i dyskami sieciowymi.

   Dostęp do plików przez internet (w ramach serwera FTP).

Rozbudowane funkcje pracy w sieci i integracja z urządzeniami mobilnymi

Odtwarzanie strumieniowe

Pliki na serwerze NAS

Głośnik Głośnik

Router
bezprzewodowy

Kontrola przez aplikacje
mobilne

Sieciowe serwisy
muzyczne

Radio internetowe

Kontrola przez WWW

Odtwarzanie
strumieniowe



Muzyczna baza danych X30 może być zarządzana za pośrednictwem
przeglądarki internetowej. Poprzez strony WWW można dodawać
i edytować opisy utworów, mody�kować gra�ki albumów, zmieniać
przypisania typu muzyki, budować playlisty czy dodawać własne
stacje radia internetowego. Przeglądarka pozwala również na
wyszukiwanie utworów i kontrolę bieżącego odtwarzania.

Pełna kontrola z każdego miejsca

X30 może być kontrolowany przez aplikacje 
dla smartfonów i tabletów z systemami iOS
oraz Android. Aplikacje wykorzystują standar-
dowy protokół UPnP/DMR i pozwalają na
strumieniowe przesyłanie muzyki. 

Dla systemu Android warte polecenia są
programy Eyecon oraz iMediaShare, dla
systemu iOS np. Sitecom media controller.

Aplikacje mobilne

Szybkie złącze sieci Gigabit LAN oraz opcjonalny adapter sieci 
bezprzewodowej WiFi zapewniają łączność z internetem i dostęp
do tysięcy stacji radiowych i serwisów muzycznych. X30 korzysta
z serwera radiowego Reciva grupującego niemal 20000 rozgłośni
radiowych z całego świata. Stacje pogrupowane są wg regionów
oraz typu nadawanej muzyki. Odtwarzacz obsługu-je także serwis
muzyczny Simfy*, a kolejne serwisy mogą zostać dodawane w
przyszłości przez aktualizację oprogramowania.

* Dostęp do Simfy jest zależny od kraju użytkowania sprzętu,
więcej na simfy.com.

Radio i muzyczne serwisy internetowe



Panel frontowy Cocktail Audio X30 wykonany został ze szczotkowanego płata
aluminium o grubości 8mm. Rama metalowej, pasywnie chłodzonej  budowy
zapewnia sztywność konstrukcji i minimalizuje przenoszenie wibracji.

Zewnętrzne wymiary urządzenia:  435mm(S) x 325mm(G) x 99mm(W).

Sztywna, wytrzymała obudowa

W konstrukcji X30 zastosowano osobny, optymalny liniowy układ zasilania dla
sekcji audio. Odpowiada on także za �ltrowanie zakłóceń z sieci energetycznej
i wpływa na minimalizację zjawiska jittera.

Niezależne zasilanie sekcji audio

Wydajny zasilacz SMPS (Switching Mode Power Supply), zaprojektowany
specjalnie dla X30, odpowiada za stabilne zasilanie elektroniki i napędów.

Dedykowany, chłodzony pasywnie zasilacz SMPS

Dedykowany adapter sieci WiFi, oferowany jako opcja,
podłączany jest do jednego z portów USB urządzenia.
Adapter obsługuje standard 802.11bgn z szybkością
połączeń do 300Mbps, obsługuje 64/128 bitowe
klucze i szyfrowanie WEP, WPA i WPA2.
Jest zgodny z metodą uproszczonej
kon�guracji WPS.

*Przy intensywnym wykorzystywaniu serwerowych funkcji odtwarzacza
i przesyłania muzyki do innych domowych urządzeń audio, po stronie
X30 zalecane jest korzystanie z połączenia kablowego.

Opcjonalny adapter sieci bezprzewodowej
W zestawie z X30 znajduje się 56-cio
przyciskowy pilot zdalnego sterowania.
Pilot obsługuje  wszytki funkcje urządzenia,
a wiele opcji posiada własne klawisze tak,
że nie trzeba korzystać z menu ekranowego. 
Klawisze działają dobrze wyczuwalnym
skokiem i cichym  „klikiem”.

Pilot zdalnego sterowania

Optymalnie dobrany zestaw elementów sterujących
umieszczonych na panelu frontowym obejmuje dwa
pokrętła (do regulacji głośności i nawigacji po menu)
oraz cztery dodatkowe przyciski. Pokrętła pełną także
rolę przycisków - wciśnięcie gałki głośności wyłącza 
dźwięk (mute), wciśnięcie gałki nawigacji pozwala
na wybór opcji lub pełni rolę przycisku PLAY/PAUSE
w trakcie odtwarzania.

Funkcjonalny panel, łatwa obsługa



Obsługiwane są płyty Audio-CD, nagrywane
nośniki CD-R oraz DVD-R z plikami.

Odtwarzanie płyt CD

Gdy odtwarzane są dłuższe pliki, koncerty
czy audiobooki, zakładki pozwalają zapamię-
tać położenie aby kontynuować odtwarzanie
później.

Zakładki

Automatyczne wyłączanie urządzenia można
zaprogramować w cyklach dziennych i tygo-
dniowych. Dostępna jest także opcja wyłączenia
z opóźnie niem od 10 do 180 min.

Automatyczne wyłączanie

Pliki i katalogi muzyczne znajdujące się na
nośnikach USB lub na dyskach sieciowych
mogą być z łatwością dołączone do lokalnej
biblioteki i skopiowane na dysk odtwarzacza.

Import muzyki z USB i z sieci

Automatyczne włączanie urządzenia można
zaprogramować w cyklach dziennych lub tygo-
dniowych.  Dostępnych jest sześć „budzików”. 
Po włączeniu odtworzone zostanie wybrane 
radio internetowe lub playlista.

Programowanie włączania

Data i godzina wbudowanego zegara mogą być
synchronizowane przez internet, lub ustawiane
ręcznie.

Ustawienia daty i czasu

Dla internetowych stacji radiowych dostępna
jest opcja programowania nagrywania.
W dowolnym momencie można także uruchomić 
nagrywanie przyciskiem na pilocie.

Nagrywanie z radia

Kiedy odtwarzacz jest włączany może automa-
tycznie  kontynuować odtwarzanie materiału
sprzed wyłączenia. Opcja działa dla utworów 
z biblioteki muzycznej, z nośników zewnętrznych
oraz dla radia internetowego.

Wznawianie odtwarzania



W menu urządzenia znajduje się kom-
plet opcji pozwalających na tworzenie,
mody�kacje i kasowanie playlist (format
PLS) z plikami z biblioteki muzycznej.

Tworzenie playlist

Podczas odtwarzania muzyki X30 buduje
tymczasową playlistę z kolejką plików.
Kolejkę tę można rozbudowywać,
dodając do niej kolejne utwory czy
albumy i planując odtwarzanie muzyki
nawet na kilka godzin do przodu.

Bieżąca kolejka odtwarzania

Podczas odtwarzania muzyki w prosty 
sposób można dodać do bieżącej kolejki 
inne utwory o cechach wspólnych z
odtwarzanym. Np. inne  nagrania tego 
samego wykonawcy, z tego samego 
albumu lub tego samego rodzaju. 

Zaawansowane funkcje kolejki

Opisy utworów muzycznych (tagi) można 
mody�kować i uzupełniać z poziomu menu 
odtwarzacza. Oprócz danych tekstowych 
można także przypisać okładkę albumu,
pobraną z pliku lub wyszukaną przez X30 
w internecie.

Edycja opisów utworów 

Biblioteka muzyczna katalogująca informacje
o zgromadzonych utworach jest formą bazy
danych. Odtwarzacz pozwala na tworzenie
kopii zapasowej najbardziej krytycznych
elementów biblioteki.

Zabezpieczenie bazy danych 

Opcja formatowania dysku twardego instalo-
wanego w odtwarzaczu znajduje się w menu.
Korzystanie z komputera PC w celu przygo-
towaniu dysku nie jest konieczne.

Formatowanie dysku twardego

Podczas szybkiego kopiowania płyt CD
muzyka zapisywana jest w plikach WAV,
a następnie konwertowana w tle do formatu
wybranego przez użytkownika: FLAC, OGG
lub MP3 z różnymi ustawieniami jakości.

Format zapisu nagrań

Do jednego z portów USB można podłączyć
komputerową, przewodową lub bezprze-
wodową klawiaturę, która ułatwi pisanie przy
mody�kacjach i uzupełnianiu opisów do 
utworów muzycznych. Bez klawiatury tekst 
można wprowadzać pilotem, lub skorzystać
z przeglądarki WWW.

Klawiatura USB



Długie nazwy plików i utworów nie zawsze mieszczą
się na ekranie. X30 przewija długie teksty tak, aby
dało się je przeczytać. Szybkość przewijania jest
regulowana.

Prędkość przewijania tekstu 
Spora część funkcji urządzenia de�niowana jest przez 
oprogramowanie, które jest rozwijane i ulepszane przez 
producenta. Opcja uaktualnienia oprogramowania 
w odtwarzaczu pozwala na korzystanie z najnowszych 
funkcji, także tych, które zostaną dodane w przyszłości.

Inne funkcje

Jasność ekranu LCD może być regulowana w menu 
ustawień. Podczas pracy urządzenia ekran może 
być też wyłączany zupełnie lub przełączany w tryb 
wyświetlania zegara przy użyciu pilota.

Regulacja jasności ekranu

X30 oferuje opcję mody�kacji dźwięku przez 10-o
pozycyjny korektor. Do wyboru jest 18 zde�niowa-
nych trybów oraz tryb ręcznej korekty.

Korektor dźwięku (EQ)

Ilość linii tekstu i wielkość liter wyświetlanych na
ekranie może zostać dostosowana do preferencji
użytkownika i odległości z jakiej obsługiwany jest
sprzęt.  Do wyboru jest 5, 7, 9 i 11 linii, przy czym
najwyższa wartość sprawdza się najlepiej przy
korzystaniu z zewnętrznego ekranu TV.

Wielkość tekstu na ekranie

Podczas przeglądania zgromadzonej biblioteki muzycznej,
niezależnie od sposobu grupowania danych, utwory
i albumy mogą być wyświetlane w postaci miniaturowych
okładek albumów (2 linie po 4 okładki na ekranie LCD),
dużych okładek (2 okładki na ekranie) lub jako tekst.

Zobacz swoją muzykę !



Specy�kacja techniczna

Procesor i pamięć
  Sigma Designs SMP8671 700MHz
  DSP 350MHz
  Pamięć RAM: 512MB (DDR2 800MHz)
  Pamięć Flash: 512MB 

Napęd CD/DVD
  Ładowany od frontu (slide-in) 
  Obsługiwane nośniki CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW

Obsługiwane kodeki i formaty audio
  MP3, FLAC, WAV, HD FLAC, HD WAV (do 24b/353kHz), WMA,
  PCM APE/CUE, M4A, Apple Lossless, AAC, HD AAC, ALAC,
  AIFF, AIF, Ogg Vorbis,  playlisty: PLS i M3U

Obsługiwane formaty zdjęć
  JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF (w ograniczonym zakresie)  

Wzmacniacz
  stereo 50W+50W @1KHz
  8ohm, 0.1% THD
  chip: TAS5152

Wejścia i wyjścia audio 
  Wyjście słuchawkowe: 
     6.35mm jack, 
     500mW+500mW@1Khz, 32 ohm, 0.1% THD
     chip: TPA6120

  Wyjście analogowe:
     2x RCA
     dynamic Range : 127 dB (2V rms, Stereo)
     THD+N: 0.0004% 
     chip DAC: BurrBrown PCM1792a

  Wyjścia cyfrowe: 
     optyczne, do 24bit/192Khz
     koncentryczne (75ohm RCA), do 24bit/192Khz
     AES/EBU XLR (110ohm), do 24bit/192Khz

  Wejścia analogowe: 
    Line-in (2xRCA, 2V rms), 
    AUX (3.5mm jack, 800mV rms, front)
    chip ADC: CS5361

  Wejścia cyfrowe:
     optyczne (do 24bit/192Khz)
     koaksjalne (do 24bit/192Khz)
 
Radio FM
  Zakres FM: 87.5-108MHz
  RDS
  Złącze anteny 75ohm (unbalanced)  

Kontrola i sterowanie
  Wyświetlacz: 5", 800x480 TFT kolor (16.7M kolorów)
  Pilot na podczerwień
  Interfejs WWW we wersji pełnej i dla urządzeń mobilnych
  UPnP DMR, zgodność z UPnP DMR i oprogramowaniem UPnP DMC 

Złącza
  Sieć przewodowa LAN GigaBit FastEthernet (10/100/1000Mbps)
  Sieć bezprzewodowa (opcja) 802.11b/g/n WiFi, adapter USB 
  Porty host USB 3x (v2.0)
  HDMI (przeniesienie obrazu z ekranu LCD na TV )

Dysk wewnętrzny
  Instalowany w kieszeni
  3.5" SATA, pojemności do 4TB
  2.5" SATA, pojemności do 2TB
  SSD SATA, pojemności do 500GB
  Formaty: Linux (EXT3), NTFS

Funkcje sieciowe 
  Protokół UPnP/DLNA (klient, serwer, DMR renderer)
  Protokół Samba/CIFS (klient, serwer)
  FTP (serwer)
  WEB (serwer) 
  Odtwarzanie strumieniowe w pełnym zakresie, 
  tak jak dla nośników lokalnych, do 24b/192kHz 

Serwisy
  Radio internetowe: Reciva (z możliwością nagrywania)
  Obsługa radia internetowego z plików PLS
  Muzyka online: Simfy

Funkcje zegara 
  Czas i data bieżąca
  Programowanie włączania i wyłączania
  Programowanie nagrywania z radia internetowego
  Wyłączanie z opóźnieniem (sleep timer)
 
Inne funkcje 
  Zarządzania plikami (kopiowanie, kasowanie, tworzenie katalogów)
  Kopiowanie plików pomiędzy nośnikami lokalnymi i sieciowymi
  Eksport plików muzycznych z bazy danych
  Diagnostyka dysku NTFS
  Archiwizacja i diagnostyka muzycznej bazy danych
 
Języki menu
  angielski, polski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, 
  duński, holenderski, czeski, koreański, chiński 

Zasilanie
  Wejście 230 AC
  Sekcja audio: Linear Power Supply  (zasilacz wewnętrzny)
  Sekcja cyfrowa i napędy: 150W (zasilacz wewnętrzny SMPS)

Obudowa
  Front z aluminium 8mm
  Pokrywa i rama z metalu
  Chłodzenie pasywne
  Dostępne kolory: czarny lub ciemno-srebrny 

Wymiary
  435mm x 325mm x 88mm (SxGxW ) z nóżkami
  435mm x 325mm x 98.5mm (SxGxW ) bez nóżek 

Waga
  9.2 kg

Specy�kacja techniczna na podstawie danych producenta. Producent zastrzga sobie prawo wprowadzania zmian i mody�kacji bez uprzedniego uprzedzenia.



Wyłączna dystrybucja w Polsce:
Human Media
54-215 Wrocław ,  ul. Bystrzycka 26
tel. +48 71 7297417, +48 603 419727
email: handel@humanmedia.pl
www.humanmedia.pl

www.cocktailaudio.pl

Twój sklep:


