
Creative Omni
Kannettava langaton monen huoneen kaiutin
Internetiin liitettyä kotia varten suunniteltu monipuolinen kannettava langaton usean huoneen kaiutin, jossa on sisäinen äänisoitin, Wi-
Fi ja Bluetooth.

• Usean huoneen Wi-Fi-äänentoisto
Creative Omnin ansiosta voit nauttia koko musiikkikokoelmasi langattomasta suoratoistosta kirkkaassa, pakkaamattomassa alkuperäismuodossa.
Creative Omni tukee useita suosittuja äänen tallennusmuotoja, kuten FLAC, MP3, WMA ja WAV. Sitä ohjataan DLNA-sertifioidulla sovelluksella
Android- ja iOS-laitteista käsin. Voit hallita musiikin suoratoistoa useilla eri puolella taloa sijaitsevilla Creative Omni -kaiuttimilla mistä tahansa
huoneesta käsin. Kappaleen voi suoratoistaa yhdellä kaiuttimella, stereoparilla tai kaiutinryhmällä. Voit jopa toistaa eri kappaleita eri kaiuttimilla
samaan aikaan.

• Spotify Connect*
Toista Spotify-musiikkia suoraan internetistä Creative Omni -kaiuttimeen. Käyttämällä Spotify-sovellusta kaukosäätimenä voit hallita musiikkia mistä
tahansa matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Kaikkiin tilanteisiin ja tunnelmiin löytyy valmiita soittolistoja. Suoratoisto käyttää korkealaatuista
ääntä, jotta voit todella nauttia kuuntelusta.

• Muhkean täyteläinen ääni
Creative Omni tuottaa voimakkaan äänen ja tehostetun bassorefleksin kompaktista koostaan huolimatta, koska siinä on neljä suorituskykyistä elementtiä
– kaksi erityisesti viritettyä 1,5 tuuman neodymium-elementtiä ja kaksi passiivisäteilijää. Täytä maailmasi voimakkaalla ja eloisalla musiikilla.

• Toimii myös kannettavana Bluetooth-kaiuttimena
Luukuta lempimusiikkiasi langattomasti Bluetooth 4.2 -yhteydellä tai suoraan microSD-kortilta sisäisellä musiikkisoittimella. Voit käyttää sitä myös
Bluetooth-kaiutinpuhelimena! Sen roiskesuojattu kahdessa asennossa käytettävä kotelo tarjoaa joustavat mahdollisuudet käyttää sitä pystyasennossa 360
asteen ääntä varten tai vaaka-asennossa upean suoran stereovaikutelman luomiseksi. Voit keksiä lukemattomia tapoja käyttää Creative Omni.

• Tukee puheohjausta
Ota Siri tai Google Now -puheohjaus Bluetooth-yhteydellä helposti käyttöön yhdellä painalluksella Creative Omnista käsin.

• Helppo Wi-Fi-määritys Sound Blaster InterConnect -sovelluksella
Wi-Fi-määritys käy hetkessä InterConnect-sovelluksella, joka on saatavana Android- ja iOS-laitteisiin. Voit selata microSD-kortilla olevia kappaleita ja
ottaa käyttöön useita verkkopohjaisia musiikin suoratoistopalveluja, kuten Spotify Connect, TIDAL, iHeartRadio jne. Suoratoista musiikkia eri puolilla
kotia oleviin kaiuttimiin yhdellä sovelluksella joko eri sisältölähteistä tai yhdestä lähteestä.

*Spotify Connect -toiminnon käyttö edellyttää Spotify Premium -tilausta.
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Tekniset tiedot

• Käyttölämpötila: 0 °C – 45 °C
• Lähtöteho: 2 x 3 W – 12 W:n huipputeho
• Ohjaimet: 2 x 1,5 tuumaa, 2 passiivisäteilijää
• Taajuusvaste: 80 Hz – 20 kHz
• Enimmäisäänenpainetaso (SPL): 90 dB
• Huomaamaton suuntaamaton mikrofoni
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 GHz
• Wi-Fi-suoratoistokoodekki: MP3, WMA, WAV, ALAC, AAC+,

FLAC, APE ja OGG
• Bluetooth® 4.2
• Bluetooth®-äänikoodekki: SBC, AAC
• Bluetooth-profiilit:

• A2DP (langaton Bluetooth-stereoääni)
• AVRCP (Bluetooth-kauko-ohjaus)
• HFP (hands-free-profiili)

• Bluetoothin käyttötaajuus: 2,4 GHz
• Bluetoothin toimintasäde: Enintään 10 m (avoimessa tilassa mitattuna

– seinät ja muut rakenteet saattavat vaikuttaa käyttöalueeseen)
• Sisäinen microSD¹-äänisoitin
• Sisäisen microSD¹-äänisoittimen koodekki: MP3, WMA, WAV, FLAC
• Äänitulo: Yksi 3,5 mm:n stereoliitin Aux-tuloa varten
• Akun tyyppi: sisäänrakennettu litiumioniakku, 2600 mAh
• Latausliitäntä: USB Micro-B, 5 V, 850 mA
• Toistoaika: jopa 8 tuntia² (Bluetooth)
• IPX4-roiskesuojaus
• Mitat (P x L x K): 71,1 x 200,8 x 68,5 mm
• Paino: 0,46 kg

Huomautuksia:
¹ Enintään 32 Gt, tiedostojärjestelmä FAT16/FAT32. Ei tue seuraavia: WMA
PRO/häviötön (Extra High tai suurempi).

² Perustuu kohtalaiseen äänenvoimakkuuteen. Akun todellinen kesto
vaihtelee käytön, asetusten ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Ohjelmisto

iOS-laitteet
• Sound Blaster InterConnect -sovellus

Android-laitteet
• Sound Blaster InterConnect -sovellus

Takuu

• 1 vuoden rajoitettu laitetakuu

Pakkauksen sisältö

• Creative Omni -kaiutin
• Mikro-USB-kaapeli (0,6 m)
• Pikaopas
• Takuuopas
• Spotify Connect -esite

Pakkauksen tiedot
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 233 x 114 x 99 mm
• Pakkauksen paino: 0,85 kg
• Kpl/pakkaus: 10 tuotetta

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

iOS-laitteet
• iPhone® / iPad®, jossa on iOS 8.0 tai uudemmat versio

Android-laitteet
• Android 4.0 tai uudempi


