XC-HM86D NETWORK CD
RECEIVER SILVER
156756

SRP 499,00 €
Netwerk cd-ontvanger met 65 watt klasse-D eindtrappen,
AirPlay, HiRes- en DSD-compatibel, gapless streaming,
dualband WiFi en helder 3,5" kleurendisplay

Kleur

Stijl

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

PRODUCT DETAILS
COMPACTE CD-STREAMING-ONTVANGER MET HIFI-KWALITEITEN
De XC-HM 86 D biedt het enorme gamma functies, dat alle nieuwe XC-microsystemen typeert, maar geeft u de keuze
om de luidsprekers te kiezen – en die keuze is werkelijk vrij. Want met zijn krachtige klasse-D eindtrappen, hoeft u zich
bij moeilijkere luidsprekers geen zorgen te maken dat het systeem zonder power komt te zitten.

Met bijvoorbeeld een paar zorgvuldig geselecteerde compacte luidsprekers stelt u zo een fascinerend
kwaliteitssysteem samen dat praktisch geen ruimte inneemt. Al op het eerste gezicht onderscheidt de XC-HM 86 D
zich van de massa gewone microsystemen met zijn front uit geborsteld aluminium en het heldere 3,5'' TFT-display.

Afgezien van het compacte formaat is deze cd-netwerkontvanger een absoluut volwassen toestel met een royale
functie-aanbod: met uw smartphone kunt u het systeem niet alleen supercomfortabel bedienen, dankzij Bluetooth,
Airplay kunt u ook het geluid van uw favoriete apps naar de installatie streamen. Muziekcollecties op een PC of NASserver kunnen perfect worden gebruikt met behulp van de gapless, HiRes- en DSD-compatibele speler.

Wie geabonneerd is op de streaming-diensten Spotify, Tidal en Deezer, vindt deze native geïntegreerd in het
apparaat. Wie eigenlijk gewoon naar de radio wil luisteren, vindt via de TuneIn internetradio en de ingebouwde DABtuner gegarandeerd wat hij zoekt. Als u er nu zin in krijgt, om elke kamer zo'n magische doos te gunnen – ga je gang!

Dankzij de geïntegreerde dualband-WiFi en FlareConnect (na gratis update) is de XC-HM 86 D ideaal geschikt voor
multiroom-gebruik. Hij speelt perfect synchroon met andere FlareConnect -apparaten en stelt lokaal (bv. via Bluetooth)
aangesloten bronnen overal in thuis beschikbaar.

AUDIO EIGENSCHAPPEN
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• Class D Amplifier (Digital Amplifier)
• Power Output: 65 W + 65 W (1 kHz, 10 % THD, 4 ohms)
• Audio Playback from HDD Devices via USB
• DAB/DAB+ Tuner
• FM (RDS) Tuner (40 Presets)
• Sound Control (Bass/Treble)
• Bass Enhancer (P.BASS)
• CD-Audio, CD-R/-RW (MP3/WMA)
• Music File Playback via Network/USB (DSD/WAV/FLAC/AIFF/Apple Lossless/MP3/WMA/AAC)
• Up to 192 kHz/24-bit Audio Playback (WAV/FLAC/AIFF) via USB/Wired Network
• Up to 11.2 MHz DSD Playback via USB/Wired Network

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573211151558

Fabrieksnummer:

XC-HM86D(S)WGP

Productgewicht:

4.347 kilograms
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