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Uma variedade de  
tecnologias
Fabricantes de TV estão tão centrados em 

fazer TVs mais finas que os alto-falantes finos 

que usam muitas vezes significam uma grave 

falta de qualidade de som.  Não com o  

Minx TV!

Caixas acústicas poderosas - o 

amplificador digital do Minx TV 

proporciona uma impressionante 

potência e controle, enquanto seu subwoofer 

integrado de 165 mm garante que a televisão 

e filmes soarão grandes o suficiente para 

combinar com as maiores telas grandes. E 

os dois acionadores BMR (Balanced Mode 

Radiator) de 57 mm patenteados produzem 

um som amplo, que enche o ambiente, 

uma impressionante performance musical 

e clareza de voz incrível – você nunca mais 

precisará aumentar o volume para entender 

o diálogo.

Amplificação de 100 W – o 

subwoofer de 50 W, mais 

dois canais de 25 W para os 

acionadores BMR resultam em um som que 

é grande o suficiente para encher qualquer 

ambiente e combinam com a ação em 

qualquer tela grande.

Streaming Bluetooth - o Minx TV 

pode até mesmo transmitir áudio 

Bluetooth!  Bluetooth Estéreo é 

encontrado em quase todo smartphone, tablet 

e computador - portanto se seu dispositivo 

está dentro da área de alcance (até 10 m), o 

streaming de áudio sem fio é fácil. 

Além do Codec Padrão de Bluetooth (SBC), 

o Minx TV também suporta o sistema de 

Bluetooth de qualidade superior, aptX, que 

tem um som ainda melhor e permite que 

você retire o máximo de detalhe digital do 

streaming de seu dispositivo Bluetooth.

Processamento de sinal digital - o 

Minx TV usa tecnologia avançada 

desenvolvida para produção de 

filmes e música para obter o maior som 

possível a partir do gabinete compacto. Os 

resultados verdadeiramente surpreendem e 

você experimentará um som que é mais alto, 

mais nítido e mais pleno que outros sistemas 

de uma caixa para TV.

Minx TV - uma caixa, grande 
som, tudo organizado...

Revelando os detalhes

Todos os anos, as TVs ficam maiores e melhores e estão 

sendo usadas cada vez mais como o centro do nosso 

sistema de entretenimento.  Elas podem ser usadas para 

navegar na internet e tocar música a partir de praticamente 

qualquer lugar, dando acesso imediato e fácil a todos os 

seus arquivos digitais e um mundo de serviços, rádio de 

internet e sites de vídeo streaming. Mas as TVs também 

estão se tornando mais e mais finas, o que significa que 

elas não têm mais espaço para alto-falantes decentes. Isso 

significa que a maioria das TVs agora tem um som pobre, 

metálico e deixam o áudio sem profundidade e sem vida.  

O Minx TV é uma atualização incrível para qualquer 

TV de tela plana. Se você quer uma solução simples que 

evita a confusão de caixas de som surround, o Minx TV é a 

solução para você. Ao contrário de barras de som, o Minx TV 

proporciona um desempenho profundo sem a necessidade 

de um subwoofer externo, evitando qualquer 

confusão extra em sua sala de estar.

O Minx TV pode até mesmo fazer 

streaming de áudio de alta qualidade via 

Bluetooth, permitindo que você toque 

áudio sem fio de qualquer telefone, tablet 

ou computador, tudo através do Minx TV.
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“A diferença de som para a minha TV 

entediante foi incrível. O drama no Top 

Gear foi mais convincente, enquanto 

diálogo resmungado em Downton Abbey foi 

cristalino.”

Vince, equipe de vendas

Nota do projetista

Conectividade excelente 
Áudio digital - o Minx TV apresenta uma entrada óptica Toslink, 

permitindo que um sinal digital direto seja retirado de sua TV. 

O Minx TV processa o sinal de áudio digital de alta qualidade 

para um som muito melhor do que você normalmente receberia dos seus 

alto-falantes da TV. Há até mesmo um cabo óptico incluído!

Conexões físicas – o Minx TV também tem uma entrada 

analógica de áudio, RCA ou 3,5 mm.  Isto é muito útil se sua 

TV não tem uma saída de áudio digital e também para iPods 

mais antigos, por exemplo.  A entrada analógica do Minx TV permite que 

você ligue uma fonte externa, como uma TV ou MP3 player, e reproduza o 

som através do Minx TV em qualidade ótima que enche o ambiente.

Nota: se a tomada de 3,5 mm for usada, ela tem prioridade sobre a 

entrada RCA, que vai ser silenciada.

Streaming Bluetooth - o Minx TV pode até mesmo transmitir 

áudio Bluetooth!  O Bluetooth Estéreo é encontrado em quase 

todo smartphone, tablet e computador, portanto streaming 

de áudio de alta qualidade sem fio é fácil. E graças ao suporte do Minx 

TV ao sistema de Bluetooth de qualidade superior, aptX, você obterá o 

melhor som possível de todos os seus dispositivos Bluetooth.

Grande som para a sua tela grande 
e streaming de Bluetooth, tudo em 
uma caixa de fácil instalação

Acionadores BMR
Os acionadores patenteados BMR (Balanced Mode 

Radiator) para caixas acústicas produzem um som mais 

amplo, que enche o ambiente melhor que caixas acústicas 

tradicionais de tamanho similar - ideal para um sistema 

de uma caixa para TV, música e filmes. Caixas acústicas 

normais, como você vai encontrar em TVs e barras de 

som, usam um efeito de pistão para mover para trás e 

para frente para criar o som. Nossas caixas acústicas 

BMR criam som movendo-se não apenas para frente e 

para trás, mas também com vibração horizontal e vertical, 

para um som muito mais amplo. Isto cria uma “área 

ótima” maior, sente-se em qualquer lugar na sala e o Minx 

TV ainda terá um ótimo som.

 

Graves potentes!
Subwoofer de 6,5 polegadas - o Minx TV tem um subwoofer integrado, 

projetado para baixo, para impulsionar os graves. Ao contrário de barras de 

som, não há nenhuma necessidade de plugar um sub externo. E porque o 

sub aponta para baixo, o posicionamento não é importante e o cone do alto-

falante está a salvo de batidas. 

Música, como foi criada 
pelo artista!
Com qualidade de som superior do Minx TV, faça seus canais YouTube e de 

música, tais como o VEVO, terem um som como nunca tiveram - como criado 

pelo artista.
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Fácil de controlar
O Minx TV ainda vem com todos os cabos que você 

poderia precisar e um fino controle remoto para 

ajustar modos de volume, entrada e o som.

O Minx TV tem um recurso de Desligamento Automático que é bom 
para o meio ambiente.  Para poupar energia, o Minx TV se desligará 
automaticamente após 30 minutos se nenhum som for tocado.

Você sabia?

4 modos diferentes de som
Existem 4 modos diferentes de som (selecionáveis a partir do 

controle remoto) que podem ser usados para melhorar a sua 

experiência de som, dependendo do material que você quer ouvir e 

de sua preferência pessoal. Cada modo de som sutilmente ajusta 

as configurações de EQ (equalizador) do amplificador de 100 W 

integrado para se adequar a diferentes preferências.

1. Voz: Realçando as vozes para melhorar a clareza, essa 

configuração é ideal para aqueles que se sentam longe da TV ou não 

têm muita sensibilidade auditiva, produzindo uma trilha sonora vocal 

mais clara e mais detalhada.

2. Música: Neste modo, o uso do canal central é mais controlado 

para evitar o estreitamento da parte dianteira do palco musical.

3. Filme: Este modo reproduz um ambiente de cinema de 

tamanho médio e aumenta os efeitos e sons de ação. Trilhas 

sonoras e diálogo são separadas, para fazer a trilha sonora mais 

impressionante.

4. TV: Trilhas sonoras de TV mono ou estéreo são transformadas em 

uma experiência de som surround envolvente.

O Minx TV vai lembrar de até 8 diferentes dispositivos Bluetooth 
com os quais tenha sido emparelhado. Então cada vez que você 
ligar, ele irá emparelhar automaticamente com qualquer um dos 
últimos 8 dispositivos sem você ter que colocá-lo em modo de 
emparelhamento novamente.

Você sabia?

Posicionamento simples
O Minx TV é rápida e fácil de posicionar, seja sob a sua TV ou na primeira 

prateleira do seu rack de TV.

Escute toda sua 
música, onde 
quer que ela 
esteja, através do Minx TV...
O Minx TV tem streaming Bluetooth sem fio integrado, o que significa que 

é muito mais do que um ótimo sistema de som para TV. Liberte a música 

armazenada em seu smartphone, tablet ou laptop e encha a sala com suas 

músicas favoritas, graças ao Minx TV.

Agora você pode tocar tudo no seu dispositivo Bluetooth através do Minx TV, 

de sua própria música até aplicativos streaming como o Spotify, Pandora ou 

BBC iPlayer por exemplo.  

Tudo o que você pode ouvir em seu telefone, tablet ou laptop soará 

infinitamente melhor no Minx TV!
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Ouça toda sua música, onde quer que ela esteja... 
O Minx TV toca toda sua música, onde quer que ela 

esteja – smartphone, tablet ou em um computador.  Por 

suportar entradas de áudio digitais e analógicas, além 

de streaming via Bluetooth, o Minx TV não está preso a 

nenhum tipo de dispositivo – pode tocar música deles 

todos!

Sem confusão 

O Minx TV é uma atualização incrível para qualquer TV 

de tela plana. Se você quer uma solução simples que 

evita a confusão de caixas de som surround, o Minx 

TV é a solução para você. Ao contrário de barras de 

som, o Minx TV proporciona um desempenho profundo 

sem a necessidade de um subwoofer externo, evitando 

qualquer confusão extra em sua sala de estar.

Componentes de alta qualidade 

Para produzir o melhor som possível, o Minx TV usa 

um amplificador digital poderoso de 100 W acionado 

por DSP (Processador Digital de Sinal) para produzir 

som em unidades BMR (Balanced Mode Radiator) de 

alta qualidade.  A Minx TV tem até mesmo um incrível 

subwoofer de 6,5 polegadas!

Serviços de streaming, apps e música 

Emparelhe seu dispositivo via Bluetooth e traga a 

impressionante qualidade de áudio do Minx TV a 

todos os seus serviços de streaming e aplicativos, 

via smartphone, tablet ou computador. Ouça 

instantaneamente e facilmente serviços populares 

como Last.fm, Spotify ou BBC iPlayer Radio em incrível 

qualidade através do Minx TV.

Jogos: 
Se você joga jogos na sua TV ou assiste filmes em seu 

laptop, telefone ou tablet, você sabe como o som pode 

ser ruim. Mas agora você pode enviar o áudio ao Minx 

TV e ouvir todos os estrondos, colisões e efeitos com 

detalhes surpreendentes!

Modos diferentes de som 

Existem 4 modos diferentes de som (selecionáveis 

a partir do controle remoto) que podem ser usados 

para melhorar a sua experiência de som, dependendo 

do material que você quer ouvir e de sua preferência 

pessoal. Cada modo de som sutilmente ajusta as 

configurações de EQ (equalizador) do amplificador de 100 

W integrado para se adequar a diferentes preferências.

Vocais cristalinos 

O modo de som Voz é ideal para aqueles que se sentam 

longe da TV ou não têm muita sensibilidade auditiva, 

produzindo uma trilha sonora vocal muito mais clara e 

bem mais detalhada.

Áudio digital 
O Minx TV apresenta uma entrada óptica Toslink, 

permitindo que um sinal digital direto seja retirado de 

sua TV. O Minx TV processa o sinal de áudio digital de 

alta qualidade para um som muito melhor do que você 

normalmente receberia dos seus alto-falantes da TV. Há 

até mesmo um cabo óptico incluído!

Bom para o meio ambiente  

O Minx TV tem um recurso de Desligamento Automático 

que é bom para o meio ambiente.  Para poupar energia, 

o Minx TV se desligará automaticamente após 30 

minutos se nenhum som for tocado.

Peso-pesado 

O Minx TV pode suportar TVs até 30 kg (66 libras) de 

peso – muito mais do que outros sistemas de caixas 

acústicas de TV são capazes de suportar.

Principais razões para comprar o Minx TV
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O Minx TV produz áudio de excepcional qualidade a partir de praticamente qualquer fonte... 
aqui estão 10 razões para escolher o Cambridge Audio Minx TV em vez de outros sistemas
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