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MusicCast 20
To nasz sposób na połączenie. MusicCast 20 gwarantuje wszechstronność i łatwość 
odsłuchu - może być używany jest samodzielny głośnik, sparowany, lub też pełnić rolę 
głośnika efektowego w połączeniu z kompatybilnym amplitunerem kina domowego 
MusicCast lub soundbarem. 

Świat muzyki
Odkryj świat muzyki dzięki wbudowanym strumieniowym 
serwisom muzycznym*. Synchronizowanie twoich list od-
twarzania i ulubionych utworów ze smartfona lub komputera 
z MusicCast 20 oraz strumieniowe przesyłanie muzyki z ser-
wisów muzycznych sprawiają, że z niewiarygodną łatwością 
możesz słuchać swoich ulubionych nagrań lub odkrywać 
nową muzykę.
*Dostępność serwisów strumieniowych zależy od regionu. 

• Wbudowane muzyczne serwisy strumieniowe
• System multiroom MusicCast
• Kompatybilność ze sterowaniem głosowym Amazon Alexa*

(*Dostępność zależy od regionu.)

• High-res audio
• Parowanie stereo (konieczne dwie jednostki)

• Możliwość wykorzystania w roli głośników efektowych w połączeniu
z amplitunerem AV lub soundbarem*
(*Tylko wybrane modele MusicCast)

• Wstępnie zaprogramowane przyciski typu soft-touch ułatwiające
natychmiastowe odtwarzanie

• Budzik

biały



MusicCast rozwiązuje problem z multiroom audio. Po prostu podłącz 
wszystkie urządzenia MusicCast do tej samej sieci i rozpocznij udostępnianie 

dźwięku w całym domu. 

Wypróbuj MusicCast pobierając bezpłatną aplikację MusicCast i użyj jej 
w trybie demo.

Multi-room Audio

„Alexa, poproś MusicCast, żeby w kuchni zagrał Ulubiony 1”. 

Ze zintegrowanym sterowaniem głosowym Alexa, wszystko co musisz zrobić, 
to poprosić. MusicCast 20 zapewnia pełną kompatybilność z gamą sterowa-
nych głosowo urządzeń Amazon. 

Witamy w inteligentnym domu. 
*Dostępność sterowania głosowego za pomocą Amazon Alexa zależy od regionu.

Porozmawiajmy

Dobry dźwięk nigdy nie powinien cię ograniczać. MusicCast 20 pozwala 
łączyć się tak, jak chcesz - bezprzewodowo. Niezależnie od tego, czy za 

pomocą Bluetooth lub Wi-Fi z AirPlay, bezprzewodowe połączenie pozwala 
szybko i łatwo rozpocząć imprezę. 

Z myślą o wszystkich miłośnikach kina domowego,MusicCast 20 może 
zostać użyty z tyłu pokoju, eliminując konieczność stosowania głośników 

efektowych. 

Bezprzewodowe połączenie z amplitunerem AV MusicCast* oznacza brak 
konieczności prowadzenia kabla głośnikowego wokół pokoju. 

*Zobacz nasze produkty kompatybilne z MusicCast Surround. 

Pożegnaj się z przewodami głośnikowymi!

Desktop Audio

MusicCast 20



Wi-Fi tak (2,4 / 5 GHz)

MusicCast Surround tak (tylko podwójny)

MusicCast Stereo tak

AirPlay tak

Bluetooth

Wersja/profil Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP

Kodek audio SBC, AAC* (*tylko odbiór)

Maksymalny zasięg komunikacji 10 m (bez zakłóceń)

Format pliku
MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: do 48 kHz/16 bitów;
ALAC: do 96 kHz/24 bitów;
FLAC / WAV / AIFF: do 192 kHz/24 bitów

Pamięć preset tak

Ethernet tak

Budzik alarm, drzemka, budzik

Głośnik
niskotonowy 9 cm x 1,
miękka kopułka wysokotonowa 3 cm x 1,
membrana pasywna x 2

Maksymalna moc wyjściowa 40 W (niskotonowy 25 W + wysokotonowy 15 W)

Zasilanie prąd zmienny

Zużycie energii 10 W

Zużycie energii w trybie czuwania 1,9 W (włączony sieciowy tryb czuwania, włączony tryb czuwania 
Bluetooth),
0,3 W (wyłączony tryb czuwania sieciowy i Bluetooth)

Wymiary (S x W x G) 150 x 186 x 130 mm

Waga 2,2 kg

Kolory czarny, biały
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