
LINK to pierwszy i jedyny na świecie wielokanałowy bezprze-
wodowy nadajnik USB audio zaprojektowany dla konsoli Xbox 
One i telewizorów LG OLED i NanoCell 2019. LINK łączy się 
ze źródłami dźwięku za pomocą kabla USB i zapewnia do 7.1 
(8 kanałów) nieskompresowanego dźwięku 24bit / 96kHz. 
LINK pozwala wyeliminować przewody głośnikowe dzięki bez-
przewodowemu połączeniu audio zgodnemu z WiSA.

ŁATWE PODŁĄCZENIE
Podłącz LINK do konsoli Xbox One, telewizora LG OLED lub 
NanoCell 2019, komputera z systemem Windows lub MAC za 
pomocą dostarczonego kabla USB. Następnie postępuj zgod-
nie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora lub użyj 
aplikacji mobilnej LINK, aby sparować wielokanałowy system 
głośników WiSA.

APLIKACJA MOBILNA LINK
Aplikacja mobilna LINK dostępna na urządzenia iOS i Android 
zapewnia pełną kontrolę i regulację ustawień systemu audio. 
Zaawansowane funkcje aplikacji pozwalają użytkownikom re-
gulować głośność dla każdego głośnika, a także m.in. dostoso-
wywać ustawienia korektora.

TECHNOLOGIA WiSA
Nadajnik USB LINK jest elementem bezprzewodowego zesta-
wu kina domowego WiSA i łączy się z głośnikami obsługujący-
mi technologię WiSA.

Specyfikacje

Bezprzewodowa transmisja audio Nadajnik zgodny z WiSA z bezprzewodowym połączeniem audio 24bit / 96Hz

Połączenie mobilne Bluetooth 4.2 Low Energy

Liczba kanałów audio 8 kanałów audio

Połączenie szybkie połączenie USB 2.0 z obsługą audio USB

Możliwa ilość podłączonych głośników do 32 głośników

Opóźnienie 5.1 ms

Synchronizacja kanałów +/- 1.0 ms

Przetwarzanie audio System 10-pasmowy z korektorem i regulacją głośności dla każdego głośnika, zarządzanie 
basami, miksowanie dźwięku

Kompatybilność Xbox One, Windows 10 PC, MAC, telewizory LG OLED i NanoCell 2019, źródła audio USB

Aplikacja mobilna Smartfony oraz tablety z systemem iOS i Android

Wymiary (szer. x. wys.) 108 x 28 mm 

Cechy urządzenia Wykończenie Soft Touch, niewielka, elegancka konstrukcja, wewnętrzna magnetyczna podst-
awa pozwalająca na wygodne umieszczenie urządzenia

Odbiornik IR Odbiornik podczerwieni umożliwia integrację z uniwersalnymi pilotami
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