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AUDIO PRO ADDON C3 – Bezprzewodowy głośnik WiFi systemu Multiroom – kompatybilny z Alexa - HiFi
Kolory: Coal Black, Arctic White, Storm Grey, Sunflower Yellow

PRZENOŚNY DŹWIĘK MULTIROOM 
ADDON C3
Niewielki rozmiar, potężny dźwięk - C3 zapewnia niespodziewaną, jak 
na swój niewielki rozmiar, jakość dźwięku. Dzięki zasilaniu baterią two-
ja muzyka może podążać za tobą. Odtwarzaj muzykę bezprzewodowo 
w domu w systemie multiroom lub zabierz ją ze sobą, by odtwarzać 
dźwięk bezprzewodowo przez Bluetooth. Słuchaj muzyki w ogrodzie lub 
na plaży.

PROJEKT
Addon C3 został stworzony z myślą o przenośnej muzyce. Bez gadżetów, 
zbędnych funkcji i dekoracji. To konkretny głośnik skupiający się na do-
skonałym brzmieniu i łatwości użytkowania.

WSZECHSTRONNIE BEZPRZEWODOWY
Mimo prostego wyglądu, C3 w pełni korzysta z technologii bezprzewo-
dowej pozwalając ci cieszyć się muzyką tak, jak chcesz. Korzystaj ze Spo-
tify Connect, Apple AirPlay i Bluetooth. A także z bezprzewodowego sys-
temu multiroom Audio Pro.

ZASILANY BATERIĄ MULTIROOM
Przenośna muzyka nie tylko w podróży, ale także bezprzewodowy 
dźwięk w twoim domu.

DŹWIĘK
Głęboki bas i wyraźne szczegóły sprawią, że C3 zaskoczy nawet najbar-
dziej wymagających melomanów.

BEZPRZEWODOWY
Odtwarzaj muzykę bezprzewodowo w dowolny sposób, w domu z bez-
przewodowym systemem multiroom lub w podróży przez Bluetooth.

SPECYFIKACJE
Typ: przenośny głośnik bezprzewodowy 
Bateria: do 15 godz. (przy 50% głośności). 9 godz. (przy 100% głośności).
Wzmacniacz: Cyfrowy klasy D, 25 W
Głośnik wysokotonowy: 2 x ¾” kopułka tekstylna
Głośnik niskotonowy: 1 x 3.5” o długiej amplitudzie skoku
Pasmo przenoszenia: 60 – 20.000 Hz
Częstotliwość graniczna: 5.200 Hz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 115 x 215 x 135 mm
Wejścia: Wifi, Bluetooth V4.0 i liniowe 3.5 mm stereo 
Kompatybilność z siecią bezprzewodową: 802.11 b/g/n, tylko 2.4GHz
Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless
Pobór energii WiFi/STBY/ON: 1.6 W / 0.43 W / 3 W
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