Belangrijkste redenen om Minx Go te kopen

De revolutionaire, draagbare en
draadloze luidspreker die muziek
van vrijwel iedere bron speelt...

De Minx Go levert uitzonderlijke geluidskwaliteit van vrijwel iedere bron... hier volgen tien redenen
waarom je beter een Minx Go van Cambridge Audio kunt kopen dan een ander systeem.
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Luister naar al je muziek, waar hij ook vandaan komt...
De Minx Go speelt al je muziek af – vanaf een iPhone, iPad,
tablet of computer! De Minx Air ondersteunt Bluetooth en is dus
niet afhankelijk van een bepaald type apparaat – hij speelt ze
gewoon allemaal!
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Streaming-services en apps
Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Minx Go voor
alle apps en streaming-services op je smartphone, tablet
of computer. Luister direct naar populaire diensten zoals
Last.fm, Spotify of BBC iPlayer Radio met de verbluffende
geluidskwaliteit van de Minx Go.
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Computerspellen en films
Als je computerspellen speelt of films kijkt op je laptop, telefoon
of tablet weet je hoe slecht de geluidskwaliteit kan zijn. Maar
vanaf nu kun je het geluid naar de Minx Go sturen en alle
knallen, explosies en effecten tot in het kleinste detail horen!
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Heb je geen Bluetooth?
Misschien heb je geen Bluetooth-bron, of mag je geen Bluetooth
gebruiken. Geen probleem! Met de handige 3,5 mm analoge
ingang van de Minx Go kun je altijd en overal naar muziek
luisteren!
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Je telefoon opladen
Gebruik de handige USB-poort van de Minx Go om je telefoon op
te laden als de Minx Go is aangesloten op netspanning.

5

Ongelooflijk lange batterijduur
De Minx Go heeft een robuuste lithium-ionbatterij die ervoor
zorgt dat een volledig opgeladen Minx Go tot wel 18 uur
meegaat!
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Groots geluid in een klein formaat!
Met zijn prachtige, compacte ontwerp van slechts 123 mm
(4,8”) hoog en een gewicht van slechts 1 kg past de Minx Go
zich soepel aan iedere omgeving aan.
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Kwaliteitscomponenten
Voor het beste resultaat gebruikt de Minx Go een erg efficiënte,
DSP-aangedreven digitale versterker om twee drivers en twee
tweeters aan te sturen. Hij heeft zelfs een grote Auxiliary
Bass Radiator (ABR) aan de achterkant voor een fantastische
basweergave.
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Betrouwbare constructie!
En dankzij het robuuste ontwerp kun je nog jarenlang van al
deze functies blijven genieten! De Minx Go is voorzien van
een robuuste, akoestisch geoptimaliseerde kast die speciaal
ontworpen is om trillingen tegen te gaan, zodat je nog jaren van
je favoriete muziek kunt genieten.
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Compacte draagbare luidsprekers
zijn vaak stijlvol en handig, maar
schieten ook tekort op het gebied
van geluidskwaliteit. De Minx Go
brengt hier verandering in. In dit
systeem zorgen onze jarenlange
ervaring op het gebied van
elektronica en luidsprekerontwerp
en de modernste Bluetoothstreaming-technologie tezamen
voor een indrukwekkend geluid!
De Minx Go is een draagbare,
draadloze luidspreker met batterij
die is ontworpen om muziek
van vrijwel iedere iPhone, iPad,
telefoon, tablet of computer af
te spelen, met een fantastische
geluidskwaliteit.
Dankzij Bluetooth kun je
de Minx Go op vrijwel iedere
geluidsbron aansluiten, en met een
bereik van 10 meter is het nog
nooit zo gemakkelijk geweest om
van je muziek te genieten!
Met de Minx Go kun je zonder
kabels genieten van geweldig
geluid, waar je ook bent. Thuis,
onderweg en zelfs op het strand!
Als de Minx Go volledig is
opgeladen, gaat de batterij tot wel
18 uur mee!

Geavanceerde geluidstechnologie
De meeste compacte draadloze luidsprekers
produceren slecht geluid en veel ruis, maar...

Twee prachtige finishes
De Minx Go is verkrijgbaar in glanzend zwart en wit zodat hij
past in iedere omgeving, zelfs op het strand!

De Minx Go bewijst dat draagbare
muzieksystemen wel degelijk een
vol geluid en goede basweergave
kunnen hebben. Door een grote Auxiliary Bass
Radiator (ABR) aan de achterkant geeft de
Minx Go hetzelfde volle geluid en dezelfde lage
frequenties als veel conventionele luidsprekers.

LUISTERTIP

Vraag je vrienden om hun smartphone of tablet te
paren met de Minx Go en laat ze ook zien hoe ze hun
favoriete streaming-services, zoals Spotify of Pandora,
met de Minx Go kunnen afspelen in ongeëvenaarde hifi-kwaliteit!
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Achter de schermen
De Minx Go levert de best mogelijke
geluidskwaliteit uit een compact
ontwerp door gebruik te maken
van een bijzonder efficiënte class-D
digitale versterker die twee 5 cm (2”) drivers
en twee 19 mm (0,75”) dometweeters van
titanium aanstuurt.

En Digital Signal Processing (DSP)
zorgt ervoor dat de compacte
behuizing van de Minx Go echt het
maximale uit je muziek haalt. De resultaten zijn
werkelijk verbazingwekkend. Je zult merken dat
je geluid luider, helderder en voller wordt dan bij
andere draagbare systemen.
De Minx Go is uitgerust met
een robuuste, akoestisch
geoptimaliseerde kast die speciaal is
ontworpen om trillingen tegen te gaan en zo het
allerbeste geluid te produceren.
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Groots geluid in een
klein formaat

Een grote Auxiliary Bass Radiator
(ABR) aan de achterkant
geeft hetzelfde volle geluid en
dezelfde lage frequenties als veel
conventionele luidsprekers.

De Minx Go is een compacte luidspreker
met een prachtig ontwerp die zorgt voor
een ongelooflijk massief geluid!
Direct muziek afspelen vanaf je
telefoon, tablet of computer
Bluetooth – Je kunt de Minx Go aansluiten op iedere Bluetoothcompatibele telefoon, iPod, tablet of computer, zodat iedereen
zijn muziek kan delen, ongeacht merk of model.
Bekabelde verbindingen – De Minx Go heeft ook een analoge
audio-ingang. Dit is bijvoorbeeld erg handig omdat tv’s en
laptops steeds platter worden en daarom vaak uitgerust zijn
met erg kleine en slechte luidsprekers. Met de analoge ingang
van de Minx Go kun je een externe bron, zoals een tv, aansluiten en het
geluid afspelen via je Minx Go met een veel betere geluidskwaliteit dan de
luidsprekers van je tv.

Neem je muziek met je mee,
waar je ook bent
Extreem lange batterijduur – Je kunt hem aansluiten op
netspanning, maar de Minx Go heeft ook een robuuste lithiumionbatterij die ervoor zorgt dat een volledig opgeladen Minx Go
tot wel 18 uur meegaat. Daarnaast is de Minx Go uitgerust met
software voor intelligent batterijbeheer, om de levensduur te
optimaliseren en de oplaadtijd zo kort mogelijk te houden.

Uitvouwbare standaard
De Minx Go heeft een uitklapbare steunvoet, waardoor
hij stevig staat als je naar je muziek wilt luisteren. Hij
wordt ook geleverd met een zachte draagtas die hem
beschermt als je onderweg bent.

De ontwikkelaar zegt:

Wist je dat?
De Minx Go tot wel acht verschillende Bluetoothapparaten onthoudt waaraan hij gepaard is geweest,
zodat hij automatisch verbinding maakt zodra je het
apparaat aanzet.

“Luister naar een veeleisend nummer als
Breezeblocks van alt-J en je zult ervan
versteld staan hoe gedetailleerd de weergave
van de Minx Go is. Erg indrukwekkend voor
zo’n kleine luidspreker. En het beste is dat
de batterij urenlang meegaat.”
Ged – Product Design Engineer

Minx Go-technologie

BELANGRIJK!

Opladen via USB

Twee 50 mm (2”) woofers met
twee 19 mm (0,75”) titanium
dometweeters voor een massief,
open geluid

De Minx Go is voorzien van een handige
USB-poort waarmee je je mobiele
telefoon kunt opladen als het
apparaat is aangesloten op
netspanning.

Hoogwaardige
class-D versterker
Digital Signal Processing (DSP)

Optimaal gebruik van
streaming-services en apps
Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Minx Go voor
alle apps en streaming-services op je smartphone, tablet of
computer. Luister snel en simpel naar populaire streamingservices zoals Last.fm, Spotify of BBC iPlayer Radio met de verbluffende
geluidskwaliteit van de Minx Go.

Akoestisch
geoptimaliseerde
composietkast

Ingebouwde,
betrouwbare Bluetoothantenne met een bereik
van 10 meter

USB-poort om
telefoons en
andere apparaten
op te laden

Wist je dat?
De Minx Go schakelt zichzelf automatisch uit als hij
30 minuten lang geen muziek afspeelt.

Auxilliary Bass Radiator
voor extra diepte en lage
frequenties

Uitklapbare
steunvoet

3,5 mm
Aux-input

