Daj bolj naglas!

“Čudovit videz in odlična zvočna slika. Najboljša izbira, če
želite iz iPoda izvabiti ‘pravi’ hi-fi zvok.”

Specifikacije

“Zvok je neverjeten. Fantastičen
ojačevalnik z dobro stereo zvočno sliko.”

Izhodna moč:
2 x 13 W
Frekvenčni odziv:
20 Hz~30 kHz
Harmonsko popačenje (THD): < 0,5 %
Razmerje signal/šum:
> 90 dB
Vhodna impedanca:
100 kW
Izhodna impedanca:
8W
Napajanje:
110 V/230 V AC izbirno,
		
50 Hz/60 Hz
Vse specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega opozorila. Za morebitne
napake ne odgovarjamo.

Poraba:
50 VA
Vrsta cevne žarnice:
12AX7 x 2,

12AU7 x 2 MOSFET
Vhodni priključki za:
iPod, CD, MP3
Dimenzije: 187 d x 174 š x 108 v (mm)
Teža: 1,8 kg
(samo ojačevalnik)

Music Cocoon MC4
Music Cocoon je bil ustvarjen za uporabo z Applovim iPodom (namenjeno
mu je priključno mesto na vrhu ojačevalnika), poleg tega pa bo sprejel
tudi katero koli prenosno avdionapravo (namenjena jim je stereo
3,5-milimetrska vtičnica na zadnji strani ojačevalnika), oziroma katero koli
napravo, ki oddaja zvok preko stereo 3,5-milimetrskega priključka (npr.
prenosni računalnik). CD-predvajalnikom pa sta namenjeni RCA stereo
vtičnici na zadnji strani ojačevalnika).
MC4 je enostaven za uporabo in vam omogoča, dalinjsko upravljanje
vašega iPoda. Daljinski upravljalnik pa je namenoma oblikovan tako, da
omogoča enostavno uporabo in je dovolj velik, da ga ne boste izgubili.

Glavne značilnosti
g Cevni ojačevalnik za čist, visokoresolucijski zvok
g 2 predojačevalniški žarnici
g Podpira različne glasbene predvajalnike: iPod, CD in MP3
g Regulacija glasnosti
g Polnjenje iPoda in iPhone-a
g Zaščita zvočnikov pri vklopu
g Zaščita pretvornika z varovalko

“...v celem letu ni nobena znamka v nobeni
kategoriji avdioindustrije oblikovala bolj
prepričljivega izdelka...”

za kaj
sploh gre?

Domača zabava
Za 21. stoletje. Avdiosistem za iPod, DVD-predvajalnik,
CD-predvajalnik in radio FM/AM z budilko ter daljinskim
upravljanjem.
Avdio-/videosistem ALFiE ni izbirčen – predvaja vse po vrsti.
Integrirano priključno mesto čaka na vaš iPod, v dodatni priključek
na zadnji strani pa lahko enostavno priključite kateri koli drugi MP3predvajalnik. Seveda lahko predvajate tudi CD-je in DVD-je – ALFiE
poskrbi tako za zvok kot za sliko. Namestite ga lahko v katero koli
sobo, zaradi radijske budilke in daljinskega upravljalnika pa je še
posebej priročen v spalnici.

Glavne značilnosti
g Vgrajeno priključno mesto za iPod, iPhone
g Optični pogon, ki predvaja DVD, CD-DA, Video CD, DVCD, CDR, CD/RW in MP3
g Dodatni priključek omogoča priklop dodatnega MP3 predvajalnika
g Radio FM/AM g Digitalna ura z dvojnim alarmom
g Razširitev basov in nadzor tonov

Specifikacije

g Daljinski upravljalnik g Na dotik občutljivi ukazi

Deluje tudi z iPhone 2G
in iPhone 3G v načinu
brez povezave.

Izhodna moč:
2 x 10 W + 1 x 20 W
Izhodi: 3,5 mm izhod za slušalke, video, S-Video, RGB
Zvočniški sistem:
2.1
Radijski sprejemnik:
FM/AM
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Vhodi:
dodatni priključek
LCD-prikazovalnik (mm):
192 x 24 mm
Vgrajeni zvočniki dimenzij:
2 x 6,35 cm + 1 x 10,2 cm
Dimenzije:
390 x 105 x 255 (mm)
Vse specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.
Za morebitne napake ne odgovarjamo.

Specifikacije

Vsi zvočniki OLi 2-way:
Nizkotonski zvočnik: 10-13 cm membrane
 iz pletenih hibridnih steklenih vlaken
Visokotonski zvočnik: 2,5-centimetrska

polimerna mehka membrana
Impedanca:
8W
OLi 1: 4-inch 2-way Bookshelf
Impedanca:
8W
Občutljivost:
88 dB
Frekvenčni odziv:
60 Hz~20 kHz
Maksimalna moč:
100 W
Dimenzije: 239 v x 152 š x 178 g (mm)
OLi 2 : 5.25-inch 2-way Bookshelf
Impedanca:
8W
Občutljivost:
88 dB
Frekvenčni odziv:
55 Hz~20 kHz
Maksimalna moč:
100 W
Dimenzije: 315 v x 180 š x 218 g (mm)
OLi 3 : 5.25-inch 2-way
samostoječi zvočnik
Impedanca:
8W
Občutljivost:
90 dB
Frekvenčni odziv:
45 Hz~20 kHz
Maksimalna moč:
150 W
Dimenzije: 870 v x 205 š x 246 g (mm)
Vse specifikacije se lahko spremenijo brez
opozorila. Za morebitne napake ne odgovarjamo.

OLi

Nizki štart: naj gre za osnovne, manjše ali za vrhunske
samostoječe zvočnike, zvočniki iz serije OLi še zdaleč niso
samo za okras. Zaradi kombinacije izredno trdnega ohišja z
dušenjem OLi DALtech, vrhunsko oblikovanih zvočnikov in
notranjih komponent imajo zvočniki OLi poleg lepega videza
tudi odličen zvok.

OLi 1 : 2-way 4-inch ‘’Bookshelf’’ Speaker
Ta osnovni model ima glede na nizko ceno neverjetno kakovostno
izdelavo z elegantno zaobljenim ohišjem in črnimi lakiranimi
detajli. Dvosistemska, majhna (t. i. bookshelf) enota je visoka
skromnih 20 cm, kljub temu pa ima kar 100 W moči.

OLi 2 : 2-way 5.25-inch “Bookshelf” Speaker
Obdržali smo obliko OLi 1 ter dodali nekaj centimetrov k ohišju
in enoti za srednje nizke tone. Zvočnik ima tako še vedno enako
čudovit videz kot njegov mlajši brat, hkrati pa tudi večji obseg
nizkih tonov in izboljšan zvočni spekter.

OLi 3 : 2x5.25-inch “Tower” Speaker
Samostoječi zvočnik iz serije OLi. Ta model je visok skoraj
1 meter, v sebi skriva dvojno nizkotonsko enoto in zmore
do 150 W, hkrati pa je tako nevsiljivo oblikovan, da se
povsem zlije z okoljem.

OLi1 OLi2 OLi3

Distributer: MK Light Sound d.o.o.
Pooblaščen prodajalec:

