
 

Bezdrátové přehrávání ve všech místnostech 
 
Hladké propojení s Vaší stávající bezdrátovou sítí Vám umožní pohodlný poslech ve všech 
místnostech Vašeho domova v CD kvalitě. Všechny Vaše hudební soubory můžete přehrávat v celém 
domě bez nutnosti dalších hardwarových či softwarových nástrojů – a funguje to! 

 
Přímo ve Windows Media Playeru nebo jakémkoliv jiném DLNA nebo UPnP 
certifikovaném přehrávači si můžete zvolit například „přehrávání v kuchyni“ 
a pouštět hudbu odkudkoli a kamkoli ve Vašem domově. A navíc, většina 
typů smartphonů může fungovat jako ovladače, na kterých si můžete sestavit 
playlisty a ovládat přehrávání pohodlně z Vašeho oblíbeného místa 
k poslechu hudby, aniž byste museli mít hudební soubory uložené v telefonu.  

 

Už nepotřebujete subwoofer 
 
Už Vás nebaví pořád hledat místo, kam byste schovali subwoofer? Vadí Vám, kolik na něj sedá 
prachu? Překáží Vám všechny ty kabely, které od něj vedou?  
 
Nyní jej můžete klidně vyhodit!  
 
Všechny reproduktory Opalum opatřené technologií Actiwave zvládají 
plné a hluboké basové tóny, a to i z reproduktorů v tom nejplošším 
designu – což je u tradičních akustických sestav nemožné.  
 

Minimální kabeláž 
 
Díky této patentované technologii budete nejen potřebovat méně kabelů, ale také si budete moci 
vychutnat fakt, že digitální signál se dostane bez dalšího rušení až do reproduktorů a poskytne Vám 
dokonalý ostrý zvuk do posledního detailu. 

 
Díky tomu, že digitální zvukový signál i napájení jsou vedeny 
jediným reproduktorovým kabelem, a díky vedení zapojení přímo 
z jednoho reproduktoru do dalšího, je celková potřeba kabelů 
opravdu minimální. Délku běžného tenkého reproduktorového 
kabelu je snadné upravit podle potřeby v kterékoli místnosti a 
spolu s bezdrátovou technologií spojující jednotlivé místnosti je 
tato audio technologie řešením, na které jste čekali!  

 
K čemu by byla bezdrátová technologie, pokud stále potřebuje napájení ze zásuvek?  
 

Digitální zesilování 
 
Digitální zesilovače s odděleným ovládáním pro basové, střední a vysoké tóny byly až dosud něčím 
dostupným pouze pro profesionály a opravdové audio nadšence, kteří si mohou dovolit luxusní 
zařízení. Všechny reproduktory opatřené technologií Actiwave nyní přinášejí  dokonalý audio zážitek 
přímo do Vašeho obývacího pokoje.  
 
Představte si Vaši oblíbenou hudbu na pozadí dokonalého ticha - šum a zkreslení audio signálu se pro 
Vás stanou pouhou vzpomínkou!  
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