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POWERNODE 2i – MOST HDMI-VEL

POWERNODE 2i 

A kategória-vezető hi-res streamer erősítő, a POWERNODE 2i legújabb változata 
most már HDMI ARC bemenettel is rendelkezik - azaz még egy lehetőséggel, 
hogy az audio tartalmakat egy igazi hifi rendszerhez csatlakoztassuk. A HDMI  
egyre népszerűbb módja az audio komponensek csatlakoztatásának 
egyszerűsége miatt, valamint köszönhetően annak, hogy sokféle audio 
formátumot tud kezelni.
Eg y újabb bement hozzáadásával a POWERNODE 2i már tényleg kész arra, 
hogy a modern élettér audio csomópontjává váljon. Az olyan extrák, mint a 
készülék vezérlésére megtanítható IR távirányítók és audio jelet é rzékelő 
bemenetek is azt szolgálják, hogy a POWERNODE 2i legyen a legjobb két 
csatornás erősítő, ami helyet is alig foglal. Csatlakoztatható szinte bármilyen 
forráshoz  - egyszerre akkár három külső komponenshez is - és biztosítja a 
minőségi lejátszást. Már csak hangfalakat kell hozzáadni!
A Bluesound rendszer lelke természetesen a zene. A POWERNODE 2i 
maradt u gyanaz a díjnyertes, hi-res, csatornánként 60W teljesítményű 
streamer erősítő, azonban most egy új továbbfejlesztett DAC-al. 
Végsősoron, ez a tökéletes modern zenegép.

Bekapcsolási engedély megadva.
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HDMI ARC BEMENT
Most HDMI ARC / eARC bemenettel a 
POWERNODE 2i lehet a legjobb választás 
azoknak, akik szeretnék a tévé hangját 
feljavítani. Csak egy HDMI kábel kell a 
Powernode 2i és a tévé ARC kimenete közé, 
hogy a filmeket, sorozatokat, 
sportközvetítéseket és a zenéket egy igazi hi-
res erősítőn élvezhesse.

DOLBY DIGITAL
A POWERNODE 2i most már a Dolby Digital-t is 
támogatja. A tévéből HDMI-n vagy optikai 
kábelen jövő Dolby-kódolású tartalmakat (5.1-
ig) a POWERNODE 2i feldolgozza, és azokat 
sztereó jellé alakítja. A BluOS applikációban 
látni lehet, ha a készülék Dolby Digital jelet 
játszik le. 

TOVÁBBFEJLESZTETT DAC 
A Bluesound elismert DAC-ja a POWERNODE 
2i-ben még tovább fejlődött. A 32bit/384kHz-
es DAC-ot kifejezetten a POWERNODE 
HybridDigital™ erősítővel való tökéletes 
kompatibilitása miatt választották ki. 
Ez tette lehetővé a Bluesound mérnökei 
számára, hogy még jobb hangzást és 
teljesítményt hozzanak létre.

STREAMELÉS AKÁRHONNAN
Ha kényelemről van szó, akkor Bluesound és 
a BluOS végtelenül megkönnyítik a zenékhez 
való hozzáférést, bármilyen forrásról is legyen 
szó.  A frissített POWERNODE 2i továbbra is 
egy Apple Airplay 2 támogatást nyújtó eszköz, 
ami lehetővé teszi, hogy a iOS vagy macOS 
készülékekről bármilyen zenét streameljünk. 
De a kétirányú aptX HD Bluetooth is 
megtalálható benne. Az aptX HD-re alkalmas 
eszközökről a zenét  akár 24bit/48kHz 
minőségben is lehet streamelni, vagy a 
POWERNODE 2i-t akár forrásként is lehet 
használni Bluetooth fejhallgatókhoz.

EGYEDI TELEPÍTÉS
A POWERNODE 2i nem csak a tévéállványon 
mutat jól, mint a modern élettér középpontja, 
hanem akár egy CI rack-ben is!  A többi 
multiroom streaming erősítőnél több 
csatlakozási lehetőségével és a pont 
megfelelő teljesítményével a POWERNODE 2i-
t még több CI projektbe lehet integrálni. És az 
sem hátrány, hogy két darab POWERNODE 2i 
tökéletesen elfér egymás mellett egy 2U-s 
rack helyen. 

HYBRIDDIGITAL™ ERŐSÍTÉS
Míg a bemenetek és a DAC változásokon 
esett át, a Powernode 2i lelke ugyanaz a 
2x60W-os HybridDigital™  elektronika 
maradt . Ez a Bluesound utánozhatatlan 
hangjának az alapja - az autentikus, 
kordában tartott erő, ami gond nélkül képes 
meghajtani szinte bármilyen hangfalat. 

KIEMELT JELLEMZŐK
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POWERNODE 2i SPECIFIKÁCIÓK

Vezeték nélüli streamer és erősítő

Az újra feltalált erősítő. A POWERNODE 2i egy olyan streamelésre alkalmas erősítő, 
ami több hagyományos komponens összeolvasztásából született, és megnyitotta 
a kapukat a high-fidelity streaming világára, miközben gond nélkül képes 
meghajtani szinte bármilyen hangfalat. A gyártótól megszokott torzításmentes 
audioval a POWERNODE 2i új szintre emeli kedvenc zenéit, és szabadjára engedi 
hangfalait a high-fidelity streaming világába. 

JELLEMZŐK
• HYBRIDDIGITAL™ ERŐSÍTÉS

• 32-BIT/384kHz DAC

• HDMI (ARC & eARC)

• 1GHz ARM® CORTEX™ A9 PROCESSOR

• 60 W / CSATORNA (8 OHM) 

• AIRPLAY 2 INTEGRÁCIÓ

• KÉTSÁVOS WIFI + GIGABIT ETHERNET

• aptX® HD BLUETOOTH

• STREAMELÉS AZ ESZKÖZRE ÉS AZ ESZKÖZRŐL

• USB TYPE A BEMENET

• 2 x OPTIKAI / 3.5mm ANALÓG BEMENET

• FEJHALLGATÓ KIMENET

• SUB KIMENET

• IR BEMENET

• IR TÁVIRÁNYÍTÓ TANÍTHATÓSÁG

• EGYSZERŰ ÉRINTŐ-PANEL VEZÉRLŐK

• FEKETE VAGY FEHÉR SZÍNBEN
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RENDELÉSHEZ 

TERMÉK NEVE: POWERNODE 2i 
 (ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS): POWERNODE 2i (with HDMI) 

EAN/GS1 CODE: 

Fekete: 786357000961 
Fehér: 786357000978 
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CSOMAGOLÁS 

Frissített vonalkód

HDMI matrica 

Szürke keret a 
vonalkód körül

Hozzáadott  “H” 
a szériaszámhoz




