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Tak se připojujeme. MusicCast 20 nabízí všestranný a jednoduchý poslech 
– můžete jej použít jako samostatný reproduktor, spárovaný reproduktor 
nebo jako prostorový reproduktor s AV receiverem nebo zvukovou lištou, 
které jsou kompatibilní s funkcí MusicCast.

Bílý

● Integrované služby pro streamování hudby
● Technologie MusicCast pro použití ve více místnostech
● Kompatibilita s hlasovým ovládáním Alexa*
 (*Dostupnost se mezi jednotlivými oblastmi liší)
● Zvuk ve vysokém rozlišení
● Stereofonní párování (vyžaduje 2 jednotky)

● Zařízení je možné použít jako prostorové reproduktory s AV receiverem nebo 
zvukovou lištou* (*Platí pouze pro vybrané modely MusicCast)

● Měkké na dotek, jednoduchá přednastavení pro okamžité přehrávání
● Budík

Technické údaje 1

Svět hudby.
Prozkoumejte svět hudby s integrovanými službami streamování
hudby*. Synchronizujte své seznamy skladeb a oblíbené skladby 
z chytrého telefonu nebo počítače na zařízení MusicCast 20, 
prostřednictvím služeb streamování hudby tak budou poslech 
oblíbených skladeb nebo objevování nové hudby neuvěřitelně 
snadné.

* Dostupnost služby streamování hudby závisí na dané oblasti.
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Zvuk ve více místnostech.
MusicCast zajišťuje zvuk ve více místnostech jednoduchým 
způsobem. Stačí jednoduše připojit všechna zařízení MusicCast ke 
stejné síti a spustit sdílení zvuku v rámci celé domácnosti.

Vyzkoušejte si MusicCast stažením bezplatné aplikace MusicCast, 
kterou můžete použít v demonstračním režimu.

Rozlučte se s kabely k reproduktorům!
Kvalitní zvuk by vás neměl nikdy svazovat. Se zařízením MusicCast 20 
se můžete připojit tak, jak budete chtít – bezdrátově. S bezdrátovým 
připojením rozjedete party rychle a snadno – ať již pomocí Bluetooth® 
nebo Wi-Fi s funkcí AirPlay®.

A pokud si rádi užíváte domácí kino, můžete zařízení MusicCast 20 použít 
v zadní části místnosti – nebudete tak potřebovat prostorové reproduktory.

Možnost bezdrátového připojení k MusicCast AV receiveru* znamená, že 
již nebudete muset po místnosti tahat kabely.

* Viz naše produkty kompatibilní s funkcí MusicCast Surround.

Promluvme si.
„Alexo, požádej MusicCast, aby přehrál Oblíbené 1 v kuchyni.“

S integrovanou službou ovládání hlasem Alexa stačí jen požádat.

Model MusicCast 20 nabízí plnou kompatibilitu s řadou zařízení na 
ovládání hlasu společnosti Amazon.

Vítejte v chytrém domově.

* Dostupnost ovládání pomocí hlasových příkazů Amazon Alexa se může mezi 
jednotlivými oblastmi lišit.
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STOLNÍ AUDIO SYSTÉM MusicCast 20 (WX-021)

Technické údaje 3

WiFi

MusicCast Surround

MusicCast Stereo

AirPlay

Bluetooth           Verze/profil

           Audio kodek

           Maximální dosah komunikace

Formát souboru

Paměť na přednastavené hodnoty

Ethernet

Budík

Jednotka reproduktoru

Maximální výkon

Napájení

Příkon

Příkon v pohotovostním režimu

Rozměry (Š x V x H)

Hmotnost

Barvy

Ano (2,4 / 5 GHz) 

Ano (pouze duální) 

Ano

Ano

Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP

SBC, AAC* (*pouze pro příjem)

10 m / 32,8 stop 10 palců (bez rušení)

MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: až 48 kHz / 16bitový, ALAC: až 96 kHz / 24bitový,
FLAC / WAV / AIFF: až 192 kHz / 24bitový

Ano

Ano

Budík, odložení budíku, spánek

Basový reproduktor 9 cm (3-1/2“) x 1, měkký kopulový výškový reproduktor 3 cm (1-1/8“) x 1, pasivní radiátor x 2

40 W (basový reproduktor 25 W + výškový reproduktor 15 W)

AC

10 W
1,9 W (pohotovostní režim sítě zapnutý, pohotovostní režim Bluetooth zapnutý),
0,3 W (pohotovostní režim sítě a pohotovostní režim Bluetooth vypnutý)

150 x 186 x 130 mm; 5-7/8” x 7-3/8” x 5-1/8”

2,2 kg; 4,8 liber

Černá, bílá


