
DENON CEOL

– sieciowy system muzyczny

CEOL to nowoczesne urz dzenie wyposa o-

ne, oprócz podstawowych funkcjonalno ci

jakie posiada zwykle zestaw audio (radio 

analogowe, odtwarzacz p yt CD), w mo li-

wo  wspó pracy z iPodem i iPhonem lub 

innymi odtwarzaczami muzycznymi. Urz -

dzenia firmy z logo jab uszka otrzyma y

specjaln  stacj  dokuj c  na szczycie 

Denona. Dodatkowo do urz dzenia mo na

pod czy  dysk zewn trzny poprzez gniaz-

do USB. CEOL pozwala na odtwarzanie in-

ternetowych stacji radiowych i internetowych 

serwisów muzycznych. Ostanio Denon udo-

st pni  opcjonaln  mo liwo  aktualizacji 

funkcjonalno ci o jedn  dodatkow  – AirPlay, 

czyli bezpo redniego streamingu muzyki 

z iPod touch, iPhone lub iPad.

www.denon.pl
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www.horn.pl

Muzyka w domu
bezprzewodowo
lub tradycyjnie

– poradnik sprz towy

Bezprzewodowy zestaw muzyczny SONOS

Sonos ZonePlayer S5 to wysokiej klasy zintegrowany system muzyczny wyposa ony w 5 g o-

ników i cyfrowy wzmacniacz. Po pod czeniu S5 do Internetu uzyskujemy dost p do 30 tysi -

cy stacji radiowych oraz bezp atnych i p atnych serwisów muzycznych. Kilka urz dze  S5 za-

instalowanych w domu, bezprzewodowo  po czy si  w system multiroom  o mo liwo ciach

dot d nieosi galnych za tak niewiele.  Sonos CR 200 to pilot zdalnego sterowania do S5, 

umo liwiaj cy zarz dzanie muzyk  we wszystkich pokojach. W kuchni mo na s ucha  muzyki 

z radia internetowego, 

w sypialni p yty zapisa-

nej na dysku twardym, 

podczas gdy w salonie 

muzyki powa nej z in-

ternetowego serwisu 

muzycznego.

www.sonos.pl

G o niki do zabudowy DALI LEKTOR PHANTOM

Dyskretny, o kwadratowym 

obrysie g o nik o  skandy-

nawskim czystym wzornictwie 

stanowi doskona y wybór 

w ród g o ników do zabudo-

wy. Nie zwraca zbytniej uwagi 

nie burz c stylistyki wn trza

integruj c si  z pomieszcze-

niem je li chodzi zarówno o 

estetyk  jak i akustyk .

PHANTOM LEKTOR jest do-

wodem na to, e g o niki do 

zabudowy mog  brzmie  tak 

samo dobrze jak g o niki sto-

j ce na pod odze.

www.dali-speakers.pl 

G o niki na cienne

DALI MOTIF LCR

cz ce atrakcyjn  stylistyk , znakomite ma-

teria y i doskona e konstrukcje przetworni-

ków i obudów MOTIF LCR to wspaniale 

brzmi ce g o niki na cienne.  Mog  one by

wykorzystywane zarówno w systemach ste-

reo jak i wielokana owych, a nawet jako g o-

niki kana u centralnego. DALI MOTIF LCR 

jest dostarczany w komplecie z uchwytem 

ciennym o unikatowej konstrukcji chronio-

nej zg oszonym wnioskiem patentowym. 

MOTIF LCR to wszechstronne rozwi zanie

pasuj ce do nowoczesnych wn trz, w któ-

rych wymagane jest znakomite brzmienie 

i kompaktowa forma. 

www.dali-speakers.pl 
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