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INFORMACJA PRASOWA  

 
Przedstawiamy nowy system Naim do streamingu 
muzyki: Mu-so drugiej generacji 
 

 
8 maja 2019 r. Salisbury, Anglia - Naim Audio, brytyjski specjalista Hi-Fi z 45 letnim 
doświadczeniem w dziedzinie audio, wprowadził na rynek drugą generację wielokrotnie 
nagradzanego, bezprzewodowego systemu muzycznego - Mu-so.  
Mu-so drugiej generacji nawiązuje do kultowej stylistyki swojego poprzednika, ale pod jego 
luksusową aluminiową obudową zmodernizowane zostały rozwiązania technologiczne, 
funkcjonalności oraz poprawiona wydajność.  Od streamingu muzyki w wysokiej 
rozdzielczości po tryb multi room i obsługę dźwięku z telewizora: nigdy nie słyszałeś tego tak 
dobrze z bezprzewodowego systemu „all in one”. 
 
Sercem Mu-so drugiej generacji jest platforma streamingu muzyki Naim, opracowana przez 
25 naszych inżynierów w ciągu 3 lat, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność niezależnie 
od tego, czy odtwarzasz własną kolekcję cyfrowej muzyki, odkrywasz świat radia 
internetowego, czy korzystasz z muzycznych serwisów streamingowych, takich jak TIDAL i 
Spotify. Ta uznana innowacja jest unikatowa i dostępna tylko w produktach do streamingu 
marki Naim, takich jak seria Uniti oraz w dedykowanych odtwarzaczach sieciowych, w tym we 
flagowym modelu ND 555 kosztującym 69 999 zł . 
 
Nawiązując do zobowiązania o dostarczaniu najwyższej wydajności, Mu-so drugiej generacji 
łączy 450 W mocy muzycznej z zupełnie nowymi przetwornikami głośnikowymi - 
zoptymalizowanymi we współpracy ze specjalistami akustyki marki Focal, obchodzącym w 
tym roku swoje 40 lecie oraz współpracownikiem Naim, Vervent Audio. Do zapewnienia 
jeszcze większej dokładności muzycznej, zaprzęgnięta została ponad dziesięciokrotnie 
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większa moc przetwarzania, a konstrukcja obudowy została tak przeprojektowana, aby 
jeszcze bardziej zwiększyć wydajność basów.  
 
Streamuj muzykę w wysokiej rozdzielczości (do 32 bitów / 384 kHz) za pośrednictwem UPnPTM 
lub odtwarzaj miliony utworów za pomocą AirPlay 2 (w tym Apple Music), Spotify® Connect, 
TIDAL, wbudowanego Chromecast oraz radia internetowego. Ulepszona łączność Wi-Fi 
zapewnia bardziej stabilny streaming, podczas gdy gniazdo Ethernet pozostaje opcją, jeśli 
wolisz podłączyć urządzenie przewodowo. Możesz również podłączyć urządzenia 
multimedialne bezprzewodowo za pomocą Bluetooth®.  
Wejście USB w Mu-so drugiej generacji obsługuje odtwarzanie muzyki z nośników USB. 
 
Inne usprawnienia Mu-so drugiej generacji obejmują dodanie wejścia HDMI ARC, dzięki 
czemu można łatwo podłączyć telewizor i uzyskać audiofilską jakość dźwięku z ulubionych 
programów telewizyjnych, filmów i gier. 
 
„W ciągu 45 lat Naim zarówno stworzył, jak i przeprojektowywał kategorie produktów - 
wszystko to w naszym dążeniu do najbardziej autentycznego doświadczenia muzycznego. Mu-
so był pierwszym prawdziwie bezprzewodowym głośnikiem muzycznym wysokiej jakości; pięć 
lat później zmodyfikowaliśmy go w 95%, aby opracować drugą generację Mu-so i 
przedefiniować to, co jest możliwe do uzyskania z jednego systemu ”- powiedział Charlie 
Henderson, Naim Audio MD. 
 
Luksusowy design 
Mu-so drugiej generacji rozwija kultową stylistykę swojego poprzednika, oferując nowy, 
dotykowy panel sterowania. Został on otoczony przez podświetlaną tarczę z czujnikiem 
zbliżeniowym: zapala się na powitanie, po zbliżeniu dłoni. Zapewnia łatwy dostęp do 
przycisków sterowania odtwarzaniem, ulubionych list odtwarzania i stacji radiowych, 
streamingu Spotify, trybu multi room i wielu innych funkcji za pomocą dotykowego interfejsu. 
System wyposażony został w wysokiej jakości aluminiową obudowę, w nowym, polerowanym 
szarym wykończeniu, z przodu prezentując maskownicę w nowym stylu - standardowo w 
kolorze czarnym, ale dostępną także w kolorach Terracotta, Olive lub Peacock. 
 
Multi room oraz sterowanie przez aplikację 
Mu-so 2 generacji działa znakomicie jako samodzielny odtwarzacz lub jako część systemu 
muzycznego multi room. Istnieją trzy proste sposoby, aby słuchać muzyki w trybie multi room: 
można połączyć go z innymi produktami Naim podłączonymi do sieci (w tym Mu-so pierwszej 
generacji i Mu-so Qb) za pośrednictwem zaktualizowanej aplikacji Naim; z głośnikami 
bezprzewodowymi zgodnymi z AirPlay 2 za pośrednictwem aplikacji Apple Home; lub z 
urządzeniami Chromecast za pośrednictwem grup kontrolowanych przez aplikację Google 
Home. 
 
Zaktualizowana aplikacja Naim, dostępna dla urządzeń z systemem iOS i Android, umożliwia 
przeglądanie utworów według wykonawców, gatunków, albumów i innych elementów, wraz 
z grafiką i rozszerzonymi informacjami muzycznymi. Możesz także kontrolować głośność, 
ustawienia oświetlenia, tryby pomieszczenia i tworzyć listy odtwarzania. Kolejną opcją Mu-so 
2 generacji jest także funkcjonalność Roon Ready. 
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Mu-so drugiej generacji - szczegóły: 

• Nowa, inteligentna kontrola Zupełnie nowy, intuicyjny interfejs oferuje 15 przycisków 
dotykowych oraz wygodne, podświetlane pokrętło głośności. Czujnik zbliżeniowy 
budzi wyświetlacz. 

• Tryb multi room 3 sposoby na multi room, za pośrednictwem aplikacji Naim, Apple 
lub Google. 

• Więcej mocy muzycznej Nowy, wielordzeniowy procesor DSP (Digital Signal 
Processor) zapewnia wyższą wydajność, oferując 2000 MIPS (Million Instructions Per 
Second) w porównaniu do oryginalnego, jednordzeniowego procesora DSP Mu-So. 

• Zmodernizowane przetworniki głośnikowe Współpraca działów badań i rozwoju 
Naim i Focal zaowocowała ulepszonymi i zoptymalizowanymi przetwornikami dla Mu-
so drugiej generacji. Focal tworzy referencyjny sprzęt akustyczny od 1979 roku. 

• Nagradzana technologia streamingu muzyki Zastosowana w gamie uniwersalnych 
odtwarzaczy Uniti, wysokiej klasy odtwarzaczach sieciowych Naim i teraz w drugiej 
generacji Mu-so, unikalna platforma streamingu muzyki Naim jest niezwykle wydajna 
i z łatwością dostosowuje się do nowych technologii. 

• Lepsza wydajność basów Druga generacja Mu-so została tak zaprojektowana, aby 
uzyskać 13% większą objętość obudowy, co umożliwiło osiągnięcie większej, lepszej 
wydajności basów. 

• HDMI ARC Całkowicie nowe wejście HDMI ARC umożliwia łatwe podłączenie 
telewizora, aby uzyskać ogromny wzrost jakości dźwięku; oraz umożliwia sterowanie 
dźwiękiem za pomocą telewizyjnego pilota zdalnego sterowania. 

• Nowa maskownica w nowych kolorach Maskownica Mu-so drugiej generacji została 
przeprojektowana pod kątem stylu. Standardową czarną maskownicę można łatwo 
zamienić na jedną z 3 nowych opcji kolorystycznych - Olive, Terracotta, oraz Peacock 
- aby jak najlepiej dopasować design do gustu i wystroju wnętrza. 

• Chromecast Platforma streamingu Google umożliwia bezproblemowe połączenie ze 
100 obsługiwanymi aplikacjami, takimi jak Deezer, Qobuz, Plex, TuneIn, SoundCloud i 
Pandora. 

• AirPlay 2 Streamuj muzykę z urządzenia z systemem iOS lub z iTunes oraz Apple Music 
i korzystaj z nowej funkcji Apple multi room. 

• Spotify Connect Natywna obsługa Spotify® Connect zapewnia lepszy sposób słuchania 
muzyki w domu. Słuchaj Spotify na Twoim Mu-so drugiej generacji, używając aplikacji 
Spotify jako pilota. 

• TIDAL Usługa bezstratnego streamingu została zintegrowana z systemem w celu 
uzyskania wciągającego dźwięku w wysokiej jakości. 

• Bluetooth® Połącz się z urządzeniem Bluetooth, aby natychmiast odtwarzać swoją 
muzykę.  

• Radio internetowe Uzyskaj dostęp do tysięcy internetowych stacji radiowych i zapisuj 
ulubione ustawienia, aby mieć łatwy dostęp. 

• Streaming UPnPTM Streamuj muzykę z komputera PC, Mac lub sieciowej pamięci 
masowej w wysokiej rozdzielczości. Mu-so drugiej generacji obsługuje pliki WAV, FLAC 
i DSD o wysokiej rozdzielczości do 32 bitów / 384 kHz. 

• Roon Ready Roon przekształca doświadczenie przeglądania utworów. Doskonale 
rozplanowane metadane są lokalizowane automatycznie, a następnie łączone za 
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pomocą linków w celu utworzenia cyfrowego magazynu z możliwością przeszukiwania 
Twojej kolekcji muzycznej. 

• Kompensacja pomieszczenia Wybierz jedno z trzech różnych ustawień - Blisko ściany; 
W narożniku; Bez kompensacji [w wolnej przestrzeni] - aby dostosować wrażenia 
słuchowe do miejsca, w którym Mu-so drugiej generacji został umieszczony w pokoju. 

• Dodatkowa łączność Oprócz nowego złącza HDMI ARC, Mu-so 2 generacji oferuje 
wejście USB, optyczne wejście cyfrowe i wejście analogowe 3,5 mm. 

• Całkowicie nowy pilot zdalnego sterowania Doskonałe funkcje Mu-so drugiej 
generacji znajdują odzwierciedlenie w nowym pilocie zdalnego sterowania. 

• Budzik Mu-so drugiej generacji posiada budzik, który można włączyć za pomocą menu 
ustawień w aplikacji Naim.  
 

Mu-so drugiej generacji będzie dostępny w sprzedaży od  maja w wybranych punktach 
dealerskich w cenie 6 499 pln. 
 
 
Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości oraz lifestyle:  http://bit.ly/2ndGeneration 

 

O marce Naim 

Założona w 1973 roku firma Naim jest wielokrotnie nagradzanym producentem urządzeń Hi-Fi z siedzibą w Wiltshire w 
Wielkiej Brytanii. Z historią zakorzenioną w doskonałości inżynieryjnej i projektowej, Naim trzykrotnie zdobył 
prestiżową nagrodę Queen’s Award for Enterprise, ostatnio za przełomowy projekt cyfrowych systemów muzycznych. 
 
Naim dzieli te same intensywne relacje z muzyką co jego klienci, jest to pasja, która doprowadziła do zaprojektowania 
i tworzenia produktów hi-fi, w tym cyfrowych systemów muzycznych, wzmacniaczy i głośników, które łączą ludzi z ich 
muzyką. Dla marki Naim muzyka zawsze jest najważniejsza. Każdy produkt jest przedmiotem intensywnej analizy ze 
strony zespołu inżynierów, którzy spędzają miesiące lub lata na doskonaleniu projektów - nigdy nie są zadowoleni, 
dopóki muzyka nie przemówi zarówno do ich serc, jak i umysłów.  
 
Naim współpracuje również z Bentley Motors – Naim for Bentley dla systemu audio klasy premium jest dostępny jako 
wyposażenie opcjonalne we wszystkich samochodach marki Bentley - oraz Princess Yachts, który oferuje gamę 
wiodących w swojej klasie, wielostrefowych systemów audio Naim w całej gamie luksusowych jachtów.  
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