FS-W50-W PR3
812144

SRP 999,00 €
Netwerk-muzieksysteem in High-End afwerking met
actieve draadloze luidsprekers, draadloze subwoofer,
WiFi, 4 HDMI-ingangen met Ultra-HD-capaciteit,
Bluetooth, HiRes-compatibele streaming, Chromecast
ingebouwd en FlareConnect-multiroom.

Kleur

Stijl

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

PRODUCT DETAILS
MUZIEK IN EEN NETWERK ZOALS HET HOORT: DRAADLOOS, ELEGANT EN EXTREEM VEELZIJDIG
De FS-W50 is voorzien van een volwaardig 2.1-luidsprekersysteem dat ook grote kamers vult met een krachtige,
uitgebalanceerde sound. Hiervoor zijn buiten stroomkabels geen extra aansluitingen meer nodig, omdat de subwoofer
en de speakers draadloos werken.

Ook de muziek hangt niet meer vast aan kabels: met de ingebouwde dual-band WiFi heeft de FS-W50 toegang tot de
onuitputtelijke middelen van de streamingdiensten Tidal, Spotify en Deezer, tot duizenden internet-radiostations, en
natuurlijk ook tot uw lokale muziekbibliotheken.

Chromecast ingebouwd en Bluetooth zorgen ervoor dat uw favoriete nummers ook in de hoogste kwaliteit uit iedere
tablet of smartphone uit de luidsprekers kunnen komen, ongeacht het besturingssysteem en de app die u op dat
moment gebruikt. De TV en eventuele A/V-spelers laten zich via de volledig UltraHD HDMI-aansluitingen in de FSW50 integreren.

Wie zijn films liever met surroundsound bekijkt, koopt gewoon een tweede paar draadloze speakers erbij. De
streaming-ontvanger van de FS-W50 kan alle actuele geluidsformaten decoderen en past zich automatisch aan de
beschikbare luidsprekers aan. Als u verdere kamers van muziek wilt voorzien, bouwt u de FS-W50 gewoon uit tot
multiroom-systeem: via FlareConnect kunt u uw muziek met geschikte WiFi-luidsprekers van Pioneer en andere
fabrikanten in alle kamers van uw huis delen.
CHIC DESIGN VOOR EEN STIJLVOL INTERIEUR
Dit gesofisticeerde systeem heeft een bovenpaneel van zijdeglans aluminium en een frontpaneel in keramiek-look,
aanraakgevoelige knoppen en een fluoriderend display. Het AV-Center is meer dan alleen stijlvol, het reduceert ook de
wirwar van draden en vereenvoudigt de installatie van de tv.
INCLUSIEF TIDAL, SPOTIFY, DEEZER, EN TUNEIN
Lokale ondersteuning voor 's werelds populairste streaming- en internetradiodiensten opent nieuwe mogelijkheden
voor entertainment. Gebruik apps van de diensten zelf (indien beschikbaar) of de
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Pioneer Remote App om te genieten van streaming-audio met kamervullend geluid.
EENVOUDIGE BEDIENING MET PIONEER REMOTE APP
Draadloze luidsprekers worden automatisch verbonden op het moment dat het AV Center een inkomend signaal
detecteert en schakelen zichzelf uit wanneer u klaar bent. Naast de Pioneer Remote App kunt u ook de
afstandsbediening gebruiken om door een eenvoudige grafische interface te navigeren om bronnen te selecteren en
AV-instellingen te wijzigen.
FLARECONNECT™ MULTI-ROOM-TECHNOLOGIE
Dit product ondersteunt FlareConnect. FlareConnect is een stabiel draadloos protocol dat elke audiobron aangesloten
op een compatibel audioproduct in uw hoofdkamer - van vinyl tot streaming audio - spiegelt naar draadloze
luidsprekers die zich in andere kamers bevinden en die zijn aangesloten op uw thuisnetwerk.
COMPATIBEL MET ULTRA HD VIDEO
HDMI®-aansluitingen ondersteunen Ultra HD Blu-ray™, uitzendingen en videostreaming die voldoen aan HDCP 2.2.
Andere kenmerken, zoals 4K/60 Hz, BT.2020 colour, HDR, en 4:4:4-kleurenruimte bereiden ons voor op media-inhoud
van de volgende generatie.

Specificaties
Product attributen
EAN:

4988028012617

Fabrieksnummer:

FS-W50-W PR3

Productgewicht:

18.009 kilograms

Copyright © 2020 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

