
Najdonioślejszy
głośnik multiroom



AUDIO PRO DRUMFIRE – Bezprzewodowy głośnik WiFi systemu Multiroom – kompatybilny z Alexa - HiFi
Kolory: Ash Black, Silk White, Dusk Grey

NADZWYCZAJNY, DONOŚNY DŹWIĘK MULTIROOM
DRUMFIRE
Czasami dźwięk musi być przede wszystkim donośny. Drumfire zapewnia 
czysty, odważny dźwięk z niezwykle wyrazistymi szczegółami. Fizycznie 
poczujesz każdy detal swojej muzyki. Ale donośność to nie wszystko, nawet 
na niskim poziomie głośności Drumfire sprawi, że twoja muzyka ożyje. 
Drumfire to głośnik systemu multiroom, więc możesz zgrupować dwa 
w konfiguracji lewy / prawy, by stworzyć scenę dla koncertu w twoim domu.

PROJEKT
To klasyczny rock’n’roll, ale z wyrafinowanymi akcentami. Owinięte sztuczną 
skórą, ręcznie obszywane, z detalami z wytrzymałego aluminium, Drumfire 
doskonale wkomponują się w wystrój twojego wnętrza.

MULTIROOM
Dźwięk multiroom i możliwość korzystania przez wielu użytkowników na 
raz. Grupuj i odtwarzaj: ustaw jako lewy / prawy dla sparowania stereo. 
Korzystaj ze wszystkich na raz, lub pojedynczo - ty decydujesz.

STEROWANIE APLIKACJĄ
Nasza aplikacja jest naprawdę łatwa w obsłudze. Od błyskawicznego usta-
wienia do wygodnego użytkowania.
 
DYNAMICZNY I ODWAŻNY
Drumfire zapewnia bogate wrażenia stereo - od najniższego dołu, po naj-
wyższą górę. Mieści w sobie potężną moc.

DŹWIĘK MULTIROOM
Odtwarzaj ten sam utwór na wszystkich głośnikach lub pozwól domownikom 
na słuchanie ulubionego utworu na własnym głośniku. Drumfire współpracuje 
ze wszystkimi głośnikami systemu multiroom Audio Pro.

MOC W ZASIĘGU RĘKI
Drumfire rozgrzeje twoją imprezę dzięki 300 W mocy wzmacniaczy, 5 prze-
twornikach i oddzielnym subwooferze. Wystarczy rozpocząć odtwarzanie 
poprzez aplikację.

SPECYFIKACJE GŁOŚNIK D-1

Typ: aktywny głośnik stereo z bas-refleksem
Wzmacniacz: Cyfrowy kalasy D, 2x20 W + 60 W
Głośnik wysokotonowy: 2 x 1” kopułka tekstylna
Głośnik niskotonowy: 2 x 4.5” o długiej amplitudzie skoku
Pasmo przenoszenia: 45–22.000 Hz
Częstotliwość graniczna: 2.500 Hz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 155 x 365 x 190 mm
Wejścia: Wifi, Bluetooth V4.0, RCA i liniowe 3.5 mm stereo 
Wyjścia: RCA Sub
Kompatybilność z siecią bezprzew.: 802.11 b/g/n, tylko 2.4G Hz
Obsługiwane formaty audio: 
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless
Pobór energii WiFi/STBY/ON: 1.75 W / 0.48 W / 7.4 W

SUBWOOFER D-SUB
Typ: aktywny subwoofer
Wzmacniacz: Cyfrowy kalasy D, 200 W
Głośnik niskotonowy: skierowany do przodu 8”, o długiej 
amplitudzie skoku
Pasmo przenoszenia: 30–120 Hz
Zakres regulacji filtrowania: 50-120 Hz
Regulacja fazy: 0-180°
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 500 x 365 x 190 mm
Wejścia: RCA
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