
Firma Cambridge Audio wprowadza
strumieniowe przesyłanie dźwięku w wysokiej

rozdzielczości i usługę pobierania plików Qobuz
do swojego tercetu odtwarzaczy sieciowych

Londyn, Wielka Brytania – znana brytyjska firma specjalizująca się w dziedzinie sprzętu audio,
Cambridge  Audio,  dodaje  pełną  obsługę  strumieniowego przesyłania  muzyki  audio  o  wysokiej
rozdzielczości i  usługę pobierania plików  Qobuz do swojego tercetu wielokrotnie nagradzanych
sieciowych odtwarzaczy audio –  EDGE NQ,  Azur 851N oraz  CXN (V2). Usługa Qobuz zostanie
zintegrowana z popularną aplikacją dla systemów iOS i Android, StreamMagic, która współpracuje
z  gamą  odtwarzaczy  sieciowych  firmy,  zapewniając  intuicyjną  nawigację  i  łatwe  sterowanie
źródłami multimediów za pomocą smartfona lub tabletu.

Obsługiwane  są  wszystkie  poziomy  rozdzielczości  dźwięku  w  ramach  planów  transmisji
strumieniowej Qobuz – od 320 kbps po jakość CD i wysoką rozdzielczość 24-bit/192 kHz. Gdy
aktualizacja  stanie  się  dostępna,  aplikacja  StreamMagic  powiadomi  użytkowników  Cambridge
Audio EDGE NQ, CXN (V2) i 851N o konieczności aktualizacji bezprzewodowej (OTA).

Qobuz oferuje wyjątkową gamę gatunków muzycznych, jak również treści wydawnicze dostępne
wyłącznie  dla  abonentów,  wybrane  przez  ekspertów  niezależnego  zespołu.  Qobuz  oferuje
subskrypcję usług transmisji strumieniowej z dostępem do ponad 40 milionów utworów o dźwięku

w prawdziwej jakości CD, a także do ponad dwóch milionów utworów o wysokiej rozdzielczości do
24-bit/192 kHz we wszystkich gatunkach muzycznych.

Sieciowe odtwarzacze audio obsługujące Qobuz:

Cambridge Audio EDGE NQ (17 500,00 PLN)

Ten flagowy odtwarzacz strumieniowy oferuje nowy poziom wszechstronności przedwzmacniacza i
odtwarzacza sieciowego. StreamMagic, moduł strumieniowy będący sercem modelu NQ, został
ulepszony, umożliwiając serii  Edge odtwarzanie muzyki z praktycznie dowolnego źródła. Płytka
drukowana Edge NQ i drobiazgowa inżynieria gwarantują także redukcję zakłóceń, zapewniając
czysty dźwięk.

https://cambridgeaudionewsroom.co.uk/
https://cambridgeaudionewsroom.co.uk/2019/09/05/introducing-the-cambridge-audio-cx-series-2-the-sound-of-progress/
https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/851/851n
https://cambridgeaudionewsroom.co.uk/2018/09/01/cambridge-audio-celebrates-50-years-of-audio-innovation-with-edge-a-new-high-end-hi-fi-system/
https://qobuznewsroom.com/


Cambridge Audio Azur 851N (6 990,00 PLN)

Do urządzenia 851N można przesłać praktycznie każdy plik, który zostanie następnie przywrócony do życia.
Po  pierwsze,  wszystkie  utwory  poddawane  są  filtracji  adaptacyjnej  drugiej  generacji  (Adaptive  Time
Filtering)  firmy  Cambridge  Audio,  która  zwiększa  częstotliwość  próbkowania  do  jakości  hi-res
24bit/384kHz,  bez  względu  na  jakość  oryginalnego  źródła.  W  rezultacie  zakłócenia  zostają  niemal
całkowicie wyeliminowane, a muzyka brzmi niesamowicie.

Cambridge Audio CXN (V2) (4 990,00 PLN)

W przypadku sieciowego odtwarzacza strumieniowego CXN (V2), firma Cambridge Audio 
udoskonaliła wielokrotnie nagradzany produkt. Zbudowany z myślą o strumieniowym przesyłaniu 
dźwięku cyfrowego z wielu różnych źródeł, model ten umożliwia znaczne udoskonalenie jakości 
dźwięku. Z kolei CXN drugiej generacji oferuje ogromny wachlarz ulepszeń, dzięki większej mocy 
obliczeniowej i większemu komfortowi użytkowania.

Informacje prasowe o usłudze Qobuz i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie
internetowej www.qobuznewsroom.com

http://www.qobuznewsroom.com/


O firmie Cambridge Audio

Dążymy do jednego prostego celu: wyprodukować sprzęt audio, który wiernie odtwarza czysty i
naturalny dźwięk. W firmie Cambridge Audio upodobaliśmy sobie czyste, legendarne „brytyjskie
brzmienie”.

Uważamy, że jest to po prostu najczystsza i najwierniejsza reprodukcja nagrania, więc słyszysz
muzykę dokładnie tak, jak chcieli  tego jej  twórcy. Osiągamy to poprzez wyszukiwanie możliwie
najlepszych  komponentów  zanim  jeszcze  dokładnie  je  ze  sobą  zestroimy.  Mówiąc  prościej,
wykorzystujemy  wiedzę  z  zakresu  inżynierii  dźwięku  zgromadzoną  przez  pięćdziesiąt  lat,  aby
usunąć bariery pomiędzy słuchaczami a muzyką. Nic dodać, nic ująć.

Jesteśmy dumni  z  tego,  że  produkty  firmy Cambridge  Audio  są  konsekwentnie  doceniane  ze
względu na ich parametry, innowacyjność i wartość.

O usłudze Qobuz

Qobuz  jest  komercyjną,  internetową  usługą  strumieniowego  przesyłania  i  pobierania  muzyki
powstałą w 2007 r. w Paryżu, która zaspokaja potrzeby wnikliwych i wymagających melomanów na
całym świecie. Działająca na jedenastu rynkach europejskich i uruchomiona w USA na początku
2019  roku,  usługa  Qobuz  oferuje  wyjątkową  gamę  gatunków muzycznych,  jak  również  treści
wydawnicze dostępne wyłącznie dla abonentów, wybrane przez ekspertów niezależnego zespołu.
Qobuz  oferuje  subskrypcję  usług  transmisji  strumieniowej  z  dostępem  do  ponad  40  milionów
utworów o  dźwięku  w  prawdziwej  jakości  CD,  a  także  do  ponad  dwóch  milionów utworów o
wysokiej rozdzielczości do 24/192 we wszystkich gatunkach muzycznych.
Więcej informacji: www.qobuz.com

http://www.qobuz.com/
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