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Bogactwo  
technologii dźwięku
Producenci telewizorów są tak skupieni na 
tworzeniu coraz cieńszych urządzeń, że cienkie 
głośniki, których często używają, oznaczają 
znaczne straty na jakości dźwięku.  Ale nie z 
Minx TV!

Duże głośniki – cyfrowy wzmacniacz 
Minx TV zapewnia imponującą moc 
i sterowanie, a 6,5-calowy (165 mm) 

subwoofer gwarantuje, że programy telewizyjne i 
filmy będą brzmieć wystarczająco potężnie, aby 
dopasować się do największych, wielkoekranowych 
akcji. A dwa opatentowane przetworniki głośnikowe 
o średnicy 57 mm (2, 5 cala), wykonane w 
technologii BMR, zapewnią szeroki, wypełniający 

pomieszczenie dźwięk, sugestywne odtwarzanie 
muzyki i niewiarygodną czystość – nigdy nie będzie 
potrzebne zwiększanie głośności, aby zrozumieć 
dialogi.

Wzmocnienie 100 W – subwoofer 
o mocy 50 W plus dwa kanały po 
25 W dla przetworników BMR to 

wystarczająco dużo, aby wypełnić dźwiękiem każde 
pomieszczenie i dopasować do akcji, wyświetlanej 
na ekranie dowolnej wielkości.

Transmisja strumieniowa 
Bluetooth – Minx TV potrafi nawet 
odbierać strumieniową transmisję 

dźwięku!  Stereofoniczna technologia Bluetooth jest 
dostępna w prawie każdym smartfonie, tablecie i 
komputerze – więc tak długo, jak długo urządzenie 
będzie w zasięgu – do 10 metrów, bezprzewodowa 

transmisja strumieniowa będzie łatwa do 
wykonania. 

Oprócz standardowego kodeka Bluetooth (SBC), 
Minx TV obsługuje system Bluetooth znacznie 
wyższej jakości, aptX, który brzmi jeszcze lepiej i ze 
strumieniowej transmisji cyfrowej Bluetooth wyciska 
absolutnie maksymalną ilość szczegółów.

Cyfrowe przetwarzanie 
sygnału (DSP) – Minx TV posługuje 
się zaawansowaną technologią, 

opracowaną do produkowania muzyki i filmów, 
aby z kompaktowej obudowy wydobywał się 
dźwięk największych z możliwych. Efekty są 
naprawdę zdumiewające, dźwięk jest głośniejszy, 
dźwięczniejszy i pełniejszy, niż w innych, 
jednoelementowych systemach telewizyjnych.

Minx TV – jedna skrzynka, wielki 
dźwięk, żadnego bałaganu…

Opowieść o tym, co w środku

Z każdym rokiem telewizory stają się większe i lepsze i coraz 
częściej są używane jako centrum domowej rozrywki.  Można 
ich używać do żeglowania po Internecie i odtwarzania muzyki 
praktycznie zewsząd, zapewniają natychmiastowy i łatwy 
dostęp do posiadanych plików dźwiękowych oraz świata usług 
strumieniowych, radia internetowego i stron z filmami. Ale 
telewizory stają się również coraz cieńsze, a więc nie ma w 
nich miejsca na przyzwoite głośniki. Oznacza to, że brzmienie 
większości telewizorów jest teraz przytłumione i liche, a dźwięk 
jest płaski i bez życia.  

Minx TV to rewelacyjne ulepszenie każdego płaskiego 
panelu telewizyjnego. Jeśli potrzebujesz prostego 
rozwiązania, bez bałaganu, związanego z głośnikami dźwięku 
przestrzennego, Minx TV jest rozwiązaniem dla ciebie. 
W przeciwieństwie do głośników typu soundbar, zapewnia 
dynamiczny dźwięk bez konieczności używania zewnętrznego 
subwoofera, co pozwala uniknąć dodatkowego 
bałaganu w salonie.

Minx TV potrafi nawet odbierać 
strumieniowo dźwięk, przesyłany za 
pomocą technologii Bluetooth, umożliwiając 
bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z 
dowolnego telefonu, tableta lub komputera, 
wszystko za jego pośrednictwem.
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„Różnica w stosunku do bezbarwnego dźwięku 
z głośników telewizora była zdumiewająca. 
Dramaturgia w Top Gear była bardziej 
przekonywująca, a mamrotane dialogi w Downtown 
Abbey były krystalicznie czyste.”
Vince, dział sprzedaży

Uwaga konstruktora

Znakomita łączność 
Cyfrowy dźwięk – Minx TV posiada optyczne wejście Toslink, 
umożliwiające bezpośrednie pobieranie sygnału cyfrowego z telewizora.  
Minx TV przetwarza wysokiej jakości, cyfrowy sygnał audio w celu 

uzyskania lepszego dźwięku, niż jest to możliwe za pomocą głośników telewizora. 
Dołączono nawet kabel cyfrowy!

Połączenia przewodowe – Minx TV posiada również wejście 
analogowe, wykonane za pomocą gniazd typu CINCH i gniazda typu 
JACK o średnicy 3,5 mm.  Jest to użyteczne wtedy, gdy telewizor nie 

posiada cyfrowego wyjścia audio, a także np. w przypadku starszych iPodów.  
Analogowe wejście umożliwia podłączenie źródła zewnętrznego, takiego jak telewizor 
lub odtwarzacz MP3 i odtwarzanie dźwięku przez Minx TV ze wspaniałą, wypełniającą 
pomieszczenie jakością. 
Uwaga: w przypadku używania gniazda 3,5 mm wejście na gniazdach CINCH 
zostanie wyciszone.

Transmisja strumieniowa Bluetooth – Minx TV potrafi nawet 
odbierać strumieniową transmisję dźwięku!  Stereofoniczny standard 
Bluetooth można znaleźć w prawie każdym smartfonie, tablecie lub 

komputerze, więc bezprzewodowa transmisja strumieniowa jest prosta, a dzięki temu, 
że Minx TV obsługuje system Bluetooth znacznie wyższej jakości, aptX, zapewni to 
najlepszą z możliwych jakość dźwięku ze wszystkich urządzeń Bluetooth.

Wielki dźwięk dla wielkiego ekranu i 
transmisja strumieniowa Bluetooth, wszystko 
w jednej, łatwej do skonfigurowania skrzynce

BMR drivers
Opatentowane przetworniki głośnikowe BMR (Balanced Mode 
Radiator), zapewniają szerokich, lepiej wypełniający pomieszczenie 
dźwięk, niż podobnej wielkości tradycyjne głośniki – idealne 
rozwiązanie dla telewizorów oraz systemów filmowych i muzycznych. 
Zwykłe głośniki, jakie znajdziesz w telewizorach i systemach typu 
soundbar, kreują dźwięk za pomocą efektu „tłokowego”, poruszając 
się w przód i w tył. Nasze głośniki BMR generują dźwięk, poruszając 
się nie tylko w przód i w tył, ale również dzięki pionowej i poziomej 
wibracji, aby dźwięk był szerszy. To dla większego „czułego miejsca”; 
usiądź w dowolnym miejscu pokoju, a Minx TV wciąż będzie brzmieć 
wspaniale.

 

Mega bas!
6,5-calowy subwoofer – Minx TV posiada wbudowany subwoofer typu downward-firing 
do podbijania basów W przeciwieństwie do głośników typu soundbar nie ma potrzeby 
podłączania zewnętrznego subwoofera. A ponieważ głośnik niskotonowy jest skierowany w 
dół, ustawienie nie ma znaczenia, bo stożek głośnika jest chroniony przed uderzeniami

Muzyka taka, jak w 
zamierzeniach artysty!
Dzięki doskonałej jakości dźwięku Minx TV, dźwięk z portalu YouTube i kanałów 
muzycznych, takich jak VETO, brzmi, jak nigdy przedtem – zgodnie z intencją artysty.
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Prostota obsługi
Minx TV jest nawet sprzedawany ze wszystkimi potrzebnymi 
kablami oraz smukłym pilotem zdalnego sterowania do 
sterowania głośnością, wejściami i trybami dźwiękowymi. 

Minx TV posiada przyjazną dla środowiska funkcję AUTO POWER DOWN.  
W celu oszczędzania energii zasilanie Minx TV zostanie wyłączone 
automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie odtwarzany przez 30 minut.

Czy wiedzieliście?

4 różne tryby dźwiękowe
Dostępne są cztery różne tryby dźwiękowe (wybierane z pomocą pilota 
zdalnego sterowania), których można używać do polepszania odsłuchu, 
zależnie od słuchanego materiału i własnych upodobań. Każdy tryb 
dźwiękowy nieznacznie zmienia ustawienia korektora charakterystyki 
częstotliwościowej wbudowanego stuwatowego wzmacniacza w celu 
dopasowania do rodzaju dźwięku.

1. Voice: Wzmacnianie głosu w celu polepszenia klarowności, ta opcja 
idealnie nadaje się dla osób, siedzących daleko od telewizora lub o 
gorszym słuchu, zapewniając wyraźniejsze dialogi.

2. Music: W tym trybie regulacji podlega kanał centralny, aby unikać 
zawężania pola dźwiękowego.

3. Film: Ten tryb modeluje przestrzeń akustyczną średniej wielkości 
sali kinowej, ulepszając efekty oraz dźwięki akcji. Muzyka i dialogi są 
odseparowane, aby ścieżka dźwiękowa była bardziej imponująca.

4. TV: Mono- lub stereofoniczne ścieżki dźwiękowe są przetwarzane, aby 
efekt dźwięku przestrzennego był wyraźniejszy.

Minx TV zapamięta do ośmiu różnych urządzeń Bluetooth, z 
którym był sparowany, więc po każdym włączeniu zasilania 
automatycznie sparuje się z dowolnym z ostatnich ośmiu 
urządzeń, z którymi był parowany.

Czy wiedzieliście?

Proste ustawianie
Minx TV może być ustawiony szybko i łatwo albo pod telewizorem albo na pierwszej 

półce telewizyjnego stojaka.

Odtwarzaj przez Minx 
TV całą swoją ulubioną 
muzykę, gdziekolwiek 
się znajduje
Wbudowana do Minx TV technologia transmisji strumieniowej Bluetooth oznacza, 
że jest on czymś znacznie więcej, niż wspaniałym systemem dźwięku telewizyjnego. 
Odblokuj muzykę, przechowywaną w smartfonie, tablecie lub laptopie i dzięki Minx TV 
wypełnij pokój ulubionymi dźwiękami.

Teraz przez głośnik Minx TV można odtwarzać wszystko z posiadanego urządzenia 
Bluetooth, od ulubionej muzyki po aplikacje strumieniowe, takie jak np. Spotify, 
Pandora lub BBC iPlayer.  

Wszystko, co możesz usłyszeć przez telefon, tablet lub laptop, zabrzmi nieskończenie 
lepiej przez Minx TV!
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Słuchaj każdej muzyki, gdziekolwiek się ona 
znajduje… 
Minx TV odtwarza każdą muzykę, gdziekolwiek się ona 
znajduje – w smartfonie, tablecie lub komputerze.  Dzięki 
cyfrowym i analogowym wejściom, jak również technologii 
transmisji strumieniowej Bluetooth, Minx TV nie jest związany 
z żadnym typem telewizora lub urządzenia – może odtwarzać 
muzykę i filmowy dźwięk ze wszystkich!

Bez bałaganu 
Minx TV to rewelacyjne ulepszenie każdego płaskiego panelu 
telewizyjnego. Jeśli potrzebujesz prostego rozwiązania, bez 
bałaganu, związanego z głośnikami dźwięku przestrzennego, 
Minx TV jest rozwiązaniem dla ciebie. W przeciwieństwie do 
głośników typu soundbar, zapewnia dynamiczny dźwięk bez 
konieczności używania zewnętrznego subwoofera, co pozwala 
uniknąć dodatkowego bałaganu w salonie.

Komponenty wysokiej jakości 
Aby dostarczać najlepszy dźwięk, do sterowania 
opatentowanymi, wysokiej jakości jednostkami BMR (Balanced 
Mode Radiator), Minx TV używa potężnego wzmacniacza o 
mocy 100 W, sterowanego procesorem sygnałowym.  Posiada 
nawet niesamowity subwoofer o średnicy 6,5 cala!

Usługi strumieniowe, aplikacje i muzyka 
Parując urządzenie z Minx TV poprzez Bluetooth zyskaj 
wspaniałą jakość dźwięku, odtwarzanego ze wszystkich 
aplikacji i usług serwisowych, dostępnych w smartfonie, 
tablecie lub komputerze. Szybko i łatwo słuchaj popularnych 
serwisów, takich jak Last.fm, Spotify lub BBC iPlayer Radio, 
odtwarzanych przez Minx TV ze zdumiewającą jakością.

Gry 
Jeśli grasz w gry w telewizorze, telefonie lub tablecie, wiesz 
dobrze, jak kiepski może być dźwięk. Ale teraz można przesłać 
dźwięk do Minx TV i słyszeć wszystkie uderzenia, zderzenia i 
efekty ze zdumiewającą szczegółowością!

Różne tryby dźwiękowe 
Dostępne są cztery różne tryby dźwiękowe (wybierane z 
pomocą pilota zdalnego sterowania), których można używać 
do polepszania odsłuchu, zależnie od słuchanego materiału 
i własnych upodobań. Każdy tryb dźwiękowy nieznacznie 
zmienia ustawienia korektora charakterystyki częstotliwościowej 
wbudowanego stuwatowego wzmacniacza w celu dopasowania 
do rodzaju dźwięku.

Krystalicznie czysty wokal 
Tryb VOICE jest idealny dla osób, siedzących daleko od 
telewizora lub o gorszym słuchu, zapewniając wyraźniejsze 
dialogi.

Cyfrowy dźwięk 
Minx TV posiada optyczne wejście Toslink, umożliwiające 
bezpośrednie pobieranie sygnału cyfrowego z telewizora.  Minx 
TV przetwarza wysokiej jakości, cyfrowy sygnał audio w celu 
uzyskania lepszego dźwięku, niż jest to możliwe za pomocą 
głośników telewizora. Dołączono nawet kabel cyfrowy!

Przyjazny dla środowiska 
Minx TV posiada przyjazną dla środowiska funkcję AUTO 
POWER DOWN.  W celu oszczędzania energii zasilanie Minx 
TV zostanie wyłączone automatycznie, jeśli dźwięk nie będzie 
odtwarzany przez 30 minut.

Artysta wagi ciężkiej 
Minx TV udźwignie telewizor o wadze do 30 kg – znacznie 
więcej, niż inne głośnikowe systemy telewizyjne są w 
stanie unieść.

Najważniejsze powody, aby kupić Minx TV
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Minx TV  zapewnia wyjątkową jakość dźwięku z praktycznie każdego źródła… oto 10 
powodów, aby spośród wielu systemów wybrać Minx TV firmy Cambridge Audio.
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