
 

 
MULTIPLAYER 10 WEB 
Uniwersalny odtwarzacz strumieniowy audio 
 

FUNKCJE URZĄDZENIA 

 Radioodbiornik internetowy z możliwością zapamiętywania i wyboru stacji według różnych kryteriów 

 Odbiornik radiowy FM z pamięcią dla 10 zaprogramowanych stacji 

 Odtwarzacz strumieniowy plików audio z serwerów sieciowych, komputerów i in., podłączonych do tej samej sieci 

 Odtwarzacz plików MP3 z urządzeń USB (gniazdo na przednim panelu) o pojemności od 128 MB do 16 GB 

 Korektor barwy – 8 gotowych ustawień + 1 ustawienie użytkownika 

 Przełącznik obrotowy (enkoder) i wyświetlacz LCD do wyboru menu funkcji i ustawień urządzenia 

 Zdalne sterowanie pilotem na podczerwień (w komplecie) 

 Regulacja poziomu sygnału wyjściowego (potencjometr na tylnym panelu) 
DANE TECHNICZNE 

 Podłączenie do Internetu i sieci lokalnych: 
- bezprzewodowe: WiFi 2,4 GB (antena na tylnym panelu) 
- przewodowe: kabel typu Cat 5 (gniazdo RJ45 na tylnym panelu) 

 Wyjścia sygnału: analogowe niesymetryczne (2 x RCA); cyfrowe (optyczne) 

 Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz 

 Pobór mocy: 50 W 

 Wymiary (wys. x szer.  x głęb.): 44 x 483 x 320 mm 

 Waga: 2 kg 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIPLAYER 10 WEB to 4 urządzenia w jednym:  radioodbiornik internetowy (z bezprzewodowym lub przewodowym 
połączeniem z siecią), konwencjonalny radioodbiornik FM, strumieniowy odtwarzacz sieciowy audio oraz odtwarzacz plików 
MP3 z urządzeń USB. 

Duży wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie informacje na temat konfiguracji sieci, trybów pracy odtwarzacza oraz informacje 
dotyczące odbieranej stacji radiowej lub odtwarzanego pliku audio. Nawigację pomiędzy folderami i poszczególnymi pozycjami 
menu ułatwia enkoder – obrotowy przełącznik zintegrowany z przyciskiem potwierdzenia wyboru. Rozwiązanie to sprawia, 
iż zarówno konfiguracja, jak i bieżąca obsługa urządzenia są bardzo proste. 

Przy pracy w trybie radia internetowego możliwe jest wybranie różnorodnych kryteriów przy wyszukiwaniu pożądanej stacji 
radiowej (kraj, rodzaj muzyki, epoka, itp.). Dla użytkownika dostępny jest folder „ulubione”, dzięki czemu można uzyskać szybki 
dostęp do wcześniej zapamiętanych stacji. 

Jako odbiornik radiowy FM, MULTPLAYER 10 WEB umożliwia wybieranie częstotliwości stacji radiowej za pomocą enkodera, 
a także zapisanie 10 stacji w pamięci urządzenia. Pilot zdalnego sterowania zapewnia bezpośredni dostęp 
do zaprogramowanych stacji. 

W trybie odtwarzacza sieciowego urządzenie wykrywa podłączone do sieci serwery mediów lub komputery z zapisanymi 
na dyskach plikami audio i umożliwia ich odtwarzanie po dokonaniu konfiguracji. W tym trybie pracy MULTIPLAYER 10 WEB 
pełni rolę integrującą dla wszystkich urządzeń podłączonych do lokalnej sieci. Pozwala to na przykład na ułożenie własnej 
składanki muzycznej, której poszczególne pliki będą pochodziły z kilku różnych źródeł. 

W przypadku braku dostępu do sieci, pliki audio (w formacie MP3) mogą być odtwarzane z zewnętrznych pamięci i urządzeń 
USB podłączanych do portu na przednim panelu odtwarzacza. 

Wyszukiwanie i wybór stacji radiowych oraz plików audio, a także obsługę wszystkich funkcji odtwarzacza umożliwiają enkoder 
i przyciski na przednim panelu oraz dostarczany w komplecie pilot zdalnego sterowania. 

MULTIPLAYER 10 WEB wyposażono w niesymetryczne wyjście sygnału analogowego z płynną regulacją poziomu oraz 
w optyczne wyjście sygnału cyfrowego do zewnętrznych przetworników cyfrowo-analogowych. 

 
DOŁĄCZONE AKCESORIA: Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, przewód zasilający, antena przewodowa FM 


