
W20BT

Poczuj ogrom możliwości
OOdtwarzacz ścienny LAUDIO W20BT może pełnić rolę 
centrum multimedialnego. W urządzeniu 
zaimplementowano moduł Bluetooth do 
bezprzewodowej komunikacji np. z tabletem, 
smartphonem lub komputerem. Radio FM z 
automatycznym wyszukiwaniem i pamięcią ulubionych 
stacji. Muzyka może być odtwarzana również z karty SD 
(do 32 GB) lub pamięci (do 32 GB) lub pamięci zewnętrznej typu Pendrive. 
Oprócz źródeł cyfrowych do odtwarzacza ściennego 
można podłączyć się analogowym sygnałem AUX np. z 
komputera lub telefonu.

W20BT posiada najbardziej wydajny wzmacniacz na 
rynku w swojej klasie cenowej. Został on opracowany 
przez zespół inżynierów Laudio i posiada, aż 2x20W RMS i 
95% sprawności.
DDzięki czemu będziesz miał odpowiedni zapas mocy, do 
napędzenia głośniki w swoim systemie audio. Możliwość 
podłączenia do 4 głośników (min. 8 Ohm w przypadku 4 
głośników)

UUżytkownik oprócz jasności ekranu jak i czasu, po którym 
urządzenie się wygasi, może ustawić tło ekranu na 
dowolne, warunkiem jest zainstalowana do urządzenia 
karta pamięci oraz istniejący plik z tapetą o rozdzielczości 
480×480 px. To samo tyczy się ustawień brzmienia, dzięki 
wbudowanemu procesorowi DSP można zmienić 
całkowicie barwę dźwięku. Do tego celu służy korektor 
grgraczny EQ (Equalizer), oprócz predeniowanych 
ustawień do dyspozycji oddajemy suwaki korektora do 
dopasowania pod własne wymagania brzmieniowe lub 
warunki akustyczne pomieszczenia. Z włożoną kartą 
pamięci użytkownik może zapisać do 50 swoich 
ulubionych stacji radiowych.

Urządzenie wyposażone jest w bardzo wygodne śrubowe kostki 
montażowe. Instalator może przygotować zakończone kostkami 
przewody w puszcze. Znacznie ułatwi to proces instalacji samego 
panelu ściennego. Ponadto kostki są zaizolowane elektrycznie 
przed bezpośrednim dotykiem, dlatego są bezpieczne w 
montażu. Dla ostrożności kostka zasilania sieciowego jest innego 
typu. Urządzenie przystosowane jest do sieci AC 230V, dlatego 
koniecznie jest koniecznie jest wyłączenie zasilania podczas etapu oprawiania 
kostki zasilania. Do urządzenia można podłączyć zarówno 
przewód linkę jak i drut.
Do panelu można przyłączyć aż 4 głośniki, pod warunkiem, że 
będą to konstrukcje 8 Ohmowe. Użytkownik w tym celu ma do 
dyspozycji dwie kostki czteropolowe (dwa prawe i dwa lewe 
głośniki). Standardowo podłączyć do użądzenia można dwa 
głośniki 4 ohmowe.

Zawartość opakowania: Wzmacniacz x 1, Pilot x 1 
Śruby montażowe x 2, Antena FM x 1, Przewód Micro USB x 1
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