MRX-5-W
156776

SRP 349,00 €
Wireless-streaming-luidspreker met Li-Ion batterij, dualband WiFi, Bluetooth, Chromecast ingebouwd, Spotify
Connect, Deezer, Tidal, TuneIn internetradio en
FlareConnect -multiroom

Kleur

Stijl

PR VERSION, UK VERSION

PRODUCT DETAILS
De compacte MRX-5 heeft met zijn twee 77mm woofers en volwaardige 28mm tweeters geen enkele moeite om de
kamer met muziek te vullen. De kamer hoeft zelfs niet eens een stopcontact hebben, want dankzij zijn Li-Ion batterij
werkt de MRX-5 ook tot 4 uur lang zonder stroom.

Of uw favoriete nummers nu afkomstig zijn van een streamingdienst als Spotify of Tidal, op een lokale server staan of
op uw smartphone of tablet, u hoeft er niet meer over te piekeren – ongeacht de oorsprong, bestandsindeling en
locatie zoekt uw geluid altijd de beste weg naar de MRX-5 die met Chromecast ingebouwd en PlayFi alle relevante
streaming-standaarden ondersteunt.

Kortweg: De MRX-5 richt zich naar uw voorkeuren, in plaats van u bepaalde procedures of standaarden op te leggen.
Dankzij FlareConnect heeft de MRX-5 zelfs toegang tot bronnen die in andere kamers staan opgesteld – zoals een
draaitafel of het geluid van de TV, wanneer deze op een FlareConnect-compatibel apparaat zijn aangesloten.

Daar vindt u er veel van in het gamma van Pioneer, en ook andere merken bieden FlareConnect meer en meer aan.
De bediening van één of meer MRX-5's – en andere Pioneer streaming-producten van de nieuwste generatie –gebeurt
via de Pioneer Remote App voor iOS en Android. Voor veelgebruikte functies zoals volume, voor- en achteruit of
pauzeren zijn er knoppen direct op het toestel.

AUDIO EIGENSCHAPPEN
• Speakers: 2 Way (77 mm Woofer x 2 + 26 mm Tweeter )
• Stereo Mode By FlareConnect Technology for Combining Two Speakers

Specificaties
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Product attributen
EAN:

4573211150988

Fabrieksnummer:

MRX-5(W)CUP

Productgewicht:

3.735 kilograms
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