CAMBRIDGE AUDIO CXU
Kód:

P02033

Výrobce:

CAMBRIDGE AUDIO

Záruční doba:

24 měsíců

Blu-ray přehrávač CXU je vrchol v high-end domácím kině, n
avržen pro maximální výkon při přehrávání vašich oblíbených filmů a hudby.

Perfektní zvukový výkon
CXU má 5 samostatných Wolfson WM8740 D/A převodníků a technologii ATF (Adaptive Time filtr) pro co nejvěrnější zvukové podání s
možností připojení přes kabel, nebo bezdrátově a to bez ohledu na kvalitu přehrávaných souborů, CXU upsampluje veškerý audio obsah až
na 24-bit / 192 kHz.. O redukci jitteru, který ovlivňuje veškerou digitální hudbu se stará již zmíněná technologie ATF. Diskrétní
2-kanálový analogový stereo výstup garantuje nejlepší možnou kvalitu stereo zvuku a režim Pure Audio umožňuje vypnout veškeré obvody
pro zpracování obrazu, aby se zabránilo jakémukoliv rušení audio signálu.

Video, které Vám otevře oči
CXU používá technologii DARBEE, která se stará o dosažení brilantní obrazové kvality
při přehrávání videa. Má také možnost nastavení jednotlivých vstupů podle vašich potřeb. Umožňuje 4K převzorkování a škálování z
2D na 3D ze všech video zdrojů.

Digitální centrum
CXU má 2 HDMI vstupy, digitální optický a koaxiální audio vstupy a 3 USB vstupy, které umožňují připojení téměř jakéhokoliv zdroje. Přední
HDMI
vstup podporuje MHL pro přehrávání audio/video obsahu z mobilních zařízení, jako třeba z chytrých telefonů nebo digitálních videokamer.

Síťové přehrávání
CXU má možnost připojení k síti buď přes kabel, nebo přes bezdrátové připojení.
To znamená, že ho můžete připojit k domácí síti a sdílet audio, video nebo fotografie, které jsou na UPnP a DLNA serverech, nebo NAS
discích.

Konfigurovatelné HDMI výstupy
Samostatně konfigurovatelné, dvojité HDMI výstupy, na které lze poslat vysoce kvalitní video na více TV, nebo 3D video a samostatné
HDMI audio s distribucí přes AV receiver bez přímé podpory 3D videa.
Audio Return Channel (ARC) pro připojení k TV bez nutnosti jeho samostatného audio výstupu.
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Technologie DARBEE
Technologie DARBEE může být upravena pro jakýkoli digitální obsah. Je individuálně
nastavitelná, což vám umožní přizpůsobit vizuální vylepšení tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.
A pro maximální flexibilitu, můžete nastavit svůj preferovaný režim DARBEE individuálně pro každý z různých video vstupů.

Snadné použití
Intuitivní a jednoduché menu na obrazovce, uživatelsky přívětivé ovládání a snadno použitelný podsvícený dálkový ovladač - to znaméná
jen jedno ... všechny funkce CXU jsou snadno použitelné a přehledné i ve tmě.
Dálkovým ovládáním pro CXU lze ovládat odpovídající AVR, nebo stereo zesilovače od Cambridge Audio.

Analogová suverenita
Aby mohlo být co nejvíce využito kvality vestavěných D/A převodníků Wolfson lze využít vícekanálové audio výstupy pro přímé propojení do
vícekanálových audio vstupů na Vašem AV receiveru. Přímo ideální pro spojení s CXR 200. Takto naplno využijete nejvyšší možnou kvalitu
vastavěného D/A převodníku včetně upsamplingu až na 24-bit / 192 kHz.

Digitální ovládání hlasitosti
CXU lze využít jako předzesilovač, nebo ho přímo připojit ke koncovému zesilovači, nebo k aktivním reproduktorům a vytvořit tím
jednoduchý a vysoce univerzální systém bez starostí o ovládání hlasitosti.
Ovládání hlasitosti lze využít jak na digitálních nebo analogových výstupech vč. 2.0, nebo 7.1 kanálového zvuku přímo z CXU dálkového
ovladače.

Technická data:
Dálkové ovládání:

ANO

mp3:

ANO

Dekodér Dolby Digital:

ANO

Dekodér DTS:

ANO

Digitální výstup koaxiální:

ANO

Digitální výstup optický:

ANO

Video výstup YUV:

NE

Video výstup SVHS:

NE

Video výstup SCART:

NE

Video výstup DVI:

NE

Výstup HDMI:

ANO

Ethernet:

ANO

Upscaling:

ANO 1080p

Analogový výstup XLR:

NE

Analogový výstup RCA:

ANO

Šířka:

430 mm

Výška:

82 mm

Hloubka:

312 mm

Hmotnost:

5 kg
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