firmy

Twoja muzyka gdziekolwiek zechcesz

Muzyczny świat we własnych czterech ścianach

Rano w łazience słucham radia internetowego.
Mam abonament Spotify.
Moich ulubionych wykonawców znajdę w iTunes.
Nasze dzieci słuchają muzyki na iPodzie.
Na twardym dysku zapisane są nasze stare płyty CD.

Odkryłem Mirage.

System, który łączy to wszystko.

Muzyczny świat we własnych czterech ścianach.
Mirage jest muzyczną centralą, która sprowadza świat muzyki do Twojego domu. Czy to usługi streamingowe, jak Spotify albo Napster,
czy też radio internetowe, twardy dysk z muzyką albo kolekcja iTunes, dzięki Mirage masz dostęp do wszystkiego;
sterujesz muzyką ze smartfona i tabletu z systemem iOS lub Android.

Cała Twoja rodzina może słuchać różnej muzyki w osobnych pomieszczeniach albo w trybie imprezy tej samej muzyki w kilku pomieszczeniach jednocześnie.

Mirage – wszechstronne zastosowanie

• Lokalna i streamingowana muzyka z Internetu
• Wszystkie powszechne formaty muzyczne
• Nieskompresowana jakość dla audiofila
• Wygodna instalacja i obsługa

Cyfrowa era muzyczna
Epoka płyt CD zbliża się ku końcowi. Jednak również dla tych,

Mirage jest dla audiofilów

Mirage oznacza wygodę

mogą za pomocą Mirage bez problemu mieć do niej dostęp z twar-

sowana muzyka cyfrowa oznacza rozkosz podczas słuchania.

możesz w prosty sposób wyświetlić i odsłuchać poprzez serwis

którzy posiadają jeszcze kolekcję płyt CD i będą nadal je kupowali,

dego dysku i wygodnie z niej korzystać. Muzyka dzisiaj jest

dostępna także on-line w formie radia internetowego albo serwisu

streamingowego i poprzez łącze internetowe dostarczana do
Twojego domu.

Mirage jest wszechstronny

Mirage to wszechstronny system w Twoim domu. Łączy on muzykę

na jednej platformie, obojętnie skąd ona pochodzi. Komfortowa

aplikacja na tablety i smartfony zapewnia do niej dostęp praktycznie w każdym miejscu. Dzięki przejrzystej prezentacji możesz
przeszukiwać swoją muzykę według tytułu, artysty, albumu czy

Mirage jest przeznaczony dla audiofilów, ponieważ nieskompre-

Twoja muzyka jest odtwarzana dokładnie w jakości,

w jakiej została ona zapisana na twardym dysku.

Mirage jest przyszłościowy

Mirage jest przyszłościowy, ponieważ wspierane są wszystkie

aktualne formaty muzyczne.

Kompatybilność Mirage z przyszłymi formatami muzycznymi jest

zagwarantowana poprzez aktualizację oprogramowania.

Mirage oznacza wygodę, ponieważ dzięki funkcji TuneBridge
muzyczny np. Spotify inne albumy wykonawcy słuchanego w

danym momencie. Poszperajcie po prostu i odkryjcie nową

muzykę. TuneBridge tworzy pomost pomiędzy Państwa lokalną
kolekcją muzyczną, i serwisem streamingowym.

Mirage jest elastyczny

Mirage jest elastyczny, ponieważ możesz słuchać swojej

muzyki nie tylko w jednym pomieszczeniu, ale możesz
rozbudować Mirage do systemu multiroom. Muzyka może być

dostarczana aż do 96 stref.

.

rodzaju i sporządzać własne listy odtwarzania.

HI-RES
AUDIO

Muzyczny świat we własnych czterech ścianach.
• Łączy wszystkie źródła muzyczne

• Twardy dysk, NAS, iTunes, Airplay

Anka tańczy w salonie przy liście
przebojów ze Spotify

• Spotify, Napster, Deezer, …
• Radio internetowe

Piotr śpiewa pod prysznicem
wraz z jego ulubionym
radiem internetowym

Hanka streaminguje w kuchni nowy
album Miley Cyrus ze swojego iPoda
na Mirage
Stefan ze skupieniem przysłuchuje się
w altanie swojej mówionej książce z
bajkami

Jeden serwer dla wszystkich

Obojętnie skąd pochodzi muzyka, Mirage łączy wszystko i daje Ci

Twoja kolekcja płyt CD z muzyką audio

Radio internetowe

To proste - uruchom aplikację, wybierz piosenkę i naciśnij przycisk

Mirage. Od teraz wybieraj swoją muzykę poprzez okładkę

świata dzięki bezpłatnemu radiu TuneIn. Odkryj muzykę według

możliwie największą wygodę obsługi.
odtwórz. Twoja muzyka już gra!

Twoja cyfrowa kolekcja muzyczna
(twardy dysk, NAS, iTunes)

Nie ma znaczenia, czy zapisałeś swoją muzykę na twardym dysku,

czy na dysku NAS. Wystarczy wskazać serwerowi Mirage, gdzie

znajduje się Twoja kolekcja muzyczna i od razu masz do wszystkiego dostęp poprzez wygodną aplikację Mirage na swoim smart-

Zdigitalizuj swoje płyty CD i zapisz wszystko na twardym dysku

Mirage udostępnia ponad 100 000 stacji radiowych z całego

albumu, jego tytuł, wykonawcę albo według rodzaju muzyki.

rodzaju, kraju, języka albo słuchaj po prostu dalej swojej

Internetowy serwis streamingowy

Airplay

poprzez usługę streamingową. Znane serwisy jak Napster albo

iPhona albo iPada. Również Twoi przyjaciele dzięki funkcji

Standardowe łącze internetowe umożliwia słuchanie muzyki

Spotify udostępniają miliony tytułów, które mogą być odtwarzane
dzięki aplikacji Mirage.

ulubionej stacji radiowej.

Mirage bezprzewodowo odtwarza muzykę z Twojego iPoda,
Apple Airplay mogą w prosty sposób odtwarzać własną muzykę

poprzez Mirage. Aż do 5 urządzeń iOS może niezależnie od
siebie odtwarzać muzykę w każdej strefie.

fonie lub tablecie. Nawet Twoja kolekcja iTunes jest

synchronizowana na twardym dysku Mirage i jest zawsze
aktualna.

Twardy dysk

USB

Airplay

Dysk NAS

Wygodna obsługa

• Bezpłatna aplikacja na smartfon / tablet
• Pilot do menu telewizyjnego

• Integracja z systemem sterowania

• Odkrywanie nowej muzyki przy pomocy TuneBridge

Prosta i wygodna obsługa
Bezpłatna aplikacja Mirage na smartfon oraz tablet z systemem

iOS lub Android jest Twoim osobistym dostępem muzycznym.

TuneBridge zamyka lukę pomiędzy muzyką lokalną a
muzyką z Internetu

kolekcji muzycznej, jak i muzycznej bazy danych internetowych

internetowego serwisu streamingowego, jest sortowana według ar-

Tablet i smartfon to teraz Twój dostęp do całej muzyki – lokalnej

serwisów streamingowych (np. Spotify, Napster). Nie zapominaj,

że masz do dyspozycji 100 000 internetowych stacji radiowych,
które są już zaprogramowane w momencie dostawy.

Jeśli posiadasz iPoda, iPhona albo iPada, możesz nawet

bezprzewodowo odtworzyć muzykę na Mirage poprzez AirPlay.

Twoja muzyka, obojętnie czy odtwarzana z twardego dysku, czy z

tysty, albumu lub rodzaju i przejrzyście przedstawiona. Korzystaj

cie Państwo z wyszukiwarki pełnotekstowej, aby szybciej znaleźć

to, czego szukasz.

Słuchasz przy pomocy Mirage pewnego wykonawcy i chciałbyś

wiedzieć, czy dostępne są jego nowe utwory? Wybierz unikalną

Aż do 5 różnych urządzeń iOS może niezależnie od siebie

funkcję TuneBridge, aby zobaczyć wszystkie albumy i tytuły tego

W wybranych pomieszczeniach można utworzyć miejsca

odtwarzania i zapisać je jako nową playlistę tego wykonawcy.

streamować muzykę do serwera mediów Mirage.

obsługi systemu za pomocą paneli naściennych zwanych keypadami.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie zawsze trzeba mieć pod

Zintegrowany plan obsługi ze sterowaniem domowym
Jeśli w mieszkaniu albo domu używasz systemu inteligentnego

sterowania, za pomocą którego sterujesz światłem, ogrzewaniem,

żaluzjami i sprzętem telewizyjnym to bez problemu możesz

zintegrować Mirage z dostępnym już interfejsem obsługi.

Sterowniki do wszystkich powszechnych systemów sterujących jak
KNX, RTI, Crestron, Control4, AMX dbają o to, aby móc sterować

systemem Mirage poprzez istniejące punkty obsługi. (Naścienne

elementy obsługi, panele dotykowe, piloty doręczne, itp.)

wykonawcy na wybranym serwisie streamingowym. Wystarczy

po prostu dodać wybrane tytuły do aktualnej listy

Przy tym nie ma znaczenia, że playlista jest mieszanką lokalnej
i streamowanej muzyki.

ręką smartfona albo tablet, aby posłuchać muzyki lub
wyregulować głośność.

Obsługa
OSD

Obsługa poprzez podłączony telewizor za pomocą dołączonego
pilota podczerwieni systemu Mirage.

Smartfon / tablet

bezpłatna aplikacja dla systemów Android i iOS
Panel obsługi wbudowany w ścianę

Aplikacja na smartfony i tablety z systemem iOS
oraz Android (z opcjonalną stacją dokującą iRoom
do montażu w ścianie)

KP-1: prosty panel obsługi do regulacji głośności i wyboru źródła
KP-iOS: obudowa wbudowana w ścianę dla iPoda Touch (4-ej
generacji)

Systemy sterujące / sterowanie domowe

Sterownik do RTI, AMX, Bitwise, Control4, Crestron, KNX
Wymienione marki są własnością danego producenta

Keypad KP-1

Keypad KP-iOS

Naścienny panel dotykowy i pilot z ekranem dotykowym RTI

Muzyczna centrala w całym domu

• Proste rozwiązanie w pokoju dziennym albo ...
• multiroom w całym domu
• aż do 6 użytkowników

• Indywidualne listy odtwarzania i ulubione utwory, albumy i wykonawcy

Sam zdecyduj gdzie chcesz słuchać muzyki

Jeden pokój lub system multiroom:

Serwer medialny

Wzmacniacz wielostrefowy

rozprowadza muzykę po całym domu. W każdym pomieszczeniu

systemu Mirage. Jednoczy on na jednej platformie wszystkie

pomieszczeń muzykę, która odtwarzana jest z serwera. Oba

Mirage jest centralą muzyczną w pokoju dziennym i na życzenie
słychać różną muzykę albo w trybie imprezy we wszystkich pomieszczeniach tę samą. Dzięki Mirage możesz korzystać ze

swojego systemu w trybie pojedynczego pokoju lub multiroom. Pro-

jekt systemowy umożliwia rozbudowę i dopasowanie potrzebnych

stref i pomieszczeń do Twojej osobistej sytuacji mieszkaniowej,
także jeśli ulegnie ona zmianie.

Dzięki serwerowi medialnemu MMS-5A Mirage dostępne masz

wszystkie opcje. Jest on standardowo przeznaczony do gospo-

Serwer medialny jest centralnym elementem cyfrowego

źródła muzyczne, czy to lokalny dysk twardy z muzyką, NAS,

kolekcję iTunes, internetowy serwis streamingowy albo radio

internetowe. MMS-2A albo MMS-5A zarządza muzyką wszyst-

kich domowników i umożliwia wygodny dostęp za pomocą apli-

kacji systemu iOS albo Android. W zależności od modelu
korzystanie przeznaczone jest dla gospodarstwdla 3, względnie

6 domowników. Poza tym dzięki Airplay na medialnym serwerze
każdy może odtwarzać muzykę z własnego iPhona albo iPada.

Wzmacniacz M-400 i M-800 rozprowadza do pojedynczych

wzmacniacze mogą być ze sobą łączone i rozprowadzają
muzykę aż do 96 pomieszczeń. Za pomocą aplikacji Mirage,

źródła muzyczne, jak i natężenie dźwięku mogą być regulowane

w każdym pomieszczeniu niezależnie. W zależności od sytuacji

mieszkaniowej większa ilość pomieszczeń może zostać ze sobą

połączona w dużą strefę audio albo w trybie imprezy w całym

domu rozbrzmiewa ta sama muzyka.

darstw z 6 domownikami. Tak więc, aż sześć osób niezależnie

od siebie może słuchać własnej muzyki, zarządzać listami
odtwarzania i ulubionymi piosenkami. Wszyscy domownicy mogą

słuchać muzyki w różnych pomieszczeniach, w których się akurat
znajdują. Jest to wygodne i nowoczesne.

W zależności od liczby pomieszczeń, w których ma być dostępna

muzyka, MMS-5A zostanie podłączony z koniecznym wielostre-

fowym wzmacniaczem Mirage, który rozprowadza muzykę po
całym domu.

Wewnętrzny
dysk twardy

Stream audio

Wspierane
formaty audio

Przetwornik D/A
Wyjścia

MMS-2A

128 GB SSD,
ok. 25.000 tytułów
3*

MMS-5A

1 TB magnetyczny,
ok. 200.000 tytułów
6*

.aif, .aifc, .aiff, .au, .cda, .flac, .m4a, .m4p, .mp2, .mp3,
.mpa, .rmi, .snd, .wav, .wma, .wp
24 Bit / 96 kHz

1 x analogowe
1 x cyfrowe (coax.)
1 x cyfrowe (USB)

24 Bit / 192 kHz

4 x analogowe,
1 x cyfrowe (coax.)
1 x cyfrowe (USB)

* z tego dostępny stream audio z USB-DAC (wymagane akcesoria dostarczane oddzielnie)

Strefy / Pomieszczenia
Kanały

Moc wyjściowa
Sygnał/Szum
THD

Pasmo
przenoszenia

M-400

M-800

4 x Stereo

6 x Stereo + 2 x Stereo
wyjście liniowe

4

8

50 wat na kanał (przy 8 Ω)
100 dB

0.1% (40 Wat, przy 8 Ω)
20 Hz ÷ 20 KHz
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