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Kattavasti teknologiaa
TV-valmistajat ovat niin voimakkaasti 

keskittyneet valmistamaan ohuempia 

televisioita, että ohuet kaiuttimet, joita niissä 

käytetään johtavat merkittäviin äänentoiston 

puutteisiin.  Minx TV on toista maata!

Asianmukaiset kaiutinyksiköt - 
Minx TV:n digitaalinen vahvistin 

tarjoaa vaikuttavaa tehoa ja 

eheyttä ja samalla sen sisäänrakennettu 

165mm (6.5 tuuman) subwoofer 

takaa sen, että television-ohjelmat ja 

elokuvat kuulostavat yhtä mahtavilta 

kuin miltä ne näyttävät suurimmissakin 

kuvaruuduissa. Kaksi patentoitua 57mm 

(2.25’’) BMR-kaiutinelementtiä tarjoavat 

huoneen täyttävää ääntä, nautinnollista 

musiikintoistoa ja selkeää puheäänentoistoa 

– et joudu enää nostamaan 

äänenvoimakkuutta saadaksesi dialogista 

selvää.

100W tehoa – 50W subwoofer 

sekä kaksi 25W kanavaa BMR-

elementeillä saavat aikaan äänen, 

joka täyttää tilavammankin huoneen ja joka 

tarjoaa aidolta kuulostavan äänentoiston 

suurimmankin kuvaruudun tapahtumille.

Bluetooth-striimaus – Minx TV 

kykenee jopa suoratoistamaan 

Bluetooth-audiota!  Stereo 

Bluetooth löytyy lähes jokaisesta 

älypuhelimesta, tabletista ja tietokoneesta 

– joten niin kauan kuin laitteesi on 10m 

kantaman etäisyydellä, langaton suoratoisto 

toimii helposti. 

Minx TV tukee niin Bluetoothin 

vakioformaattia SBC kuin 

korkealuokkaisempaa Bluetooth- aptX-

järjestelmää, joka kuulostaa vieläkin 

paremmalta ja joka poimii esiin 

pienimmätkin yksityiskohdat Bluetooth- 

audiosuoratoistosta.

Digitaalinen signaalinprosessointi 
(DSP) – Minx TV hyödyntää 

edistyksellistä teknologiaa, joka 

on kehitetty musiikki-ja elokuvatuotantoa 

varten. Tämän ansiosta sen kompakti 

kotelorakenne tarjoaa optimaalisen 

äänentoiston, jonka selkeys ja täyteläisyys 

ovat vertaansa vailla.

Minx TV – yksi kotelo, suuri 
ääni, ei kaapelisotkua...

Lähempi tarkastelu

Vuosi vuodelta tv-ruutujen koko kasvaa ominaisuuksien 

kehittyessä ja tv toimi usein jopa viihdejärjestelmämme 

keskuksena.  Tv:tä voi käyttää internetin selaamiseen 

ja musiikin toistamiseen lähes mistä tahansa. Se 

tarjoaa helpon ja nopean pääsyn kaikkiin digitaalisiin 

tiedostoihisi ja suoratoistopalvelujen maailmaan, 

internet-radioon ja videosivustoille. Mutta tv:t tulevat 

myös koko ajan ohuemmiksi, jolloin niissä ei enää 

ole tilaa kunnon kaiuttimille. Siksi useat televisiot 

kuulostavat purkkimaisilta ja niiden äänentoistosta 

puuttuu eloisuus.  

Minx TV tarjoaa merkittävän parannuksen 

taulutelevisioiden äänelle. Jos kaipaat yksinkertaista 

ratkaisua ja haluat välttyä surround-kaiuttimien 

kaapelisotkulta, Minx TV on oikea ratkaisu sinulle. 

Toisin, kuin soundbar-kaiuttimet, se tarjoaa iskevän 

äänentoiston ilman erillistä subwooferia ja 

ylimääräisiä kaapeleita.

Minx TV kykenee jopa 

suoratoistamaan laadukasta Bluetooth-

audiota, mahdollistaen langattoman 

kuuntelun mistä tahansa puhelimesta, 

tabletista tai tietokoneesta.
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“Ero television latteaan sisäänrakennettuun 

ääneen oli ällistyttävä. Top Gear-ohjelman 

draama oli todella mukaansatempaava ja 

Downton Abbeyn muminat kuulostivat nyt 

kristallin kirkkailta.”

Vince, myyntiosasto

Suunnittelijan kommentti

Ylivertainen liitettävyys 
Digitaalinen audio - Minx TV sisältää optisen tuloliitännän 

(Toslink), joka ottaa vastaan digitaalisen signaalin suoraan 

tv:stä.  Minx TV prosessoi tämän korkealuokkaisen 

digitaalisen audiosignaalin ääneksi, johon tv:n omat sisäiset kaiuttimet 

eivät normaalisti kykene. Mukana seuraa lisäksi optinen kaapeli!

Langalliset liitännät – Minx TV:ssä on myös analoginen 

audiotulo, joko RCA tai 3.5mm.  Tarvitset tätä, jos tv:ssä 

ei ole digitaalista audiolähtöä, tai jos käytät esimerkiksi 

vanhempaa iPod-laitetta. Minx TV:n analogiseen tuloliitäntään voit 

liittää lähes minkä tahansa audiosoittimen ja nauttia huoneen 

täyttävästä äänentoistosta.

Huomaa: jos käytät 3.5mm:n liitäntää, se mykistää RCA-liitännän.

Bluetooth-striimaus – Minx TV kykenee jopa 

suoratoistamaan Bluetooth-audiota!  Stereo Bluetooth löytyy 

lähes jokaisesta älypuhelimesta, tabletista ja tietokoneesta, 

joten langaton suoratoisto toimii helposti ja koska Minx TV tukee 

korkealuokkaisempaa Bluetooth- aptX-järjestelmää, voit nauttia 

parhaasta mahdollisesta äänenlaadusta kuunnellessasi musiikkia 

Bluetooth-laitteiltasi.

Suuri ääni suurelle kuvaruudulle 
sekä Bluetooth-striimaus, kaikki 
kätevästi samassa yksikössä

BMR-elementit
Patentoidut BMR-kaiutinelementit tarjoavat laajemman, 

tilavamman äänen verrattuna samankokoisiin perinteisiin 

elementteihin. Ne toimivat ihanteellisesti yhden yksikön 

kaiutinjärjestelmissä. Tavalliset kaiutinelementit, joita 

käytetään televisioissa ja soundbar-kaiuttimissa, tuottavat 

ääntä liikuttamalla ilmaa edes takaisin.  BMR-elementit 

eivät synnytä ääntä pelkästään liikkumalla edes takaisin, 

vaan hyödyntämällä lisäksi vaakatason värähtelymoodeja, 

mikä tuottaa avaramman äänikentän. Tuloksena on 

laajempi kuuntelupiste; istuitpa missä kohdassa huonetta 

tahansa, Minx TV kuulostaa aina mahtavalta.

 

Megabasso!
6.5-tuumainen subwoofer – Minx TV on varustettu alas suuntaavalla 

subwooferilla, joka tehostaa matalia ääniä. Toisin kuin soundbar-kaiuttimet, 

se ei vaadi seurakseen erillistä subwooferia. Koska subwoofer on suunnattu 

alaspäin, sijoittelu ei tuota ongelmia ja kartio on suojassa iskuilta.

Musiikkia, juuri sellaisena 
kuin artisti tarkoitti!
Minx TV:n ylivertaisen äänenlaadun ansiosta voit nauttia YouTubesta ja 

musiikkikanavista kuten VEVO, juuri sellaisena kuin artisti oli tarkoittanut.



                  www.cambridge-audio.com

V

Helppo käyttää
Minx TV sisältää jopa kaikki tarvitsemasi kaapelit 

ja siron kaukosäätimen äänenvoimakkuutta sekä 

ohjelmalähteen ja äänitilan valintaa varten. 

Minx TV:ssä on ympäristöystävällinen automaattinen virrankatkaisu. 
Energian säästämiseksi Minx TV kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä 30 minuutin kuluttua, ellei sitä käytetä enää.

Tiesitkö tämän?

4 erilaista äänitilaa
Tarjolla on 4 eri äänitilaa (valittavissa kaukosäätimellä), joiden 

avulla voit muokata äänentoistoa valitsemasi äänilähteen tai 

omien mieltymyksiesi mukaan. Kukin äänitila-asetus vaikuttaa 

100-wattisen vahvistimen taajuuskorjaukseen hienostuneesti 

sovittaen soinnin eri kuuntelutarpeisiin.

1. Voice: Tämä asetus parantaa puheäänen selkeyttä ja 

soveltuu erityisesti niille, jotka katsovat tv:tä etäältä tai joiden 

kuuloaistin herkkyys on alentunut.

2. Music: Tämä asetus parantaa keskikanavan hallittavuutta ja 

estää äänikuvan etuosan kapenemisen.

3. Film: Tämä asetus luo ympäristövaikutelman 

keskikokoisesta elokuvateatterista ja tuo paremmin esiin 

tehosteet ja toimintaäänet. Ääniraidat ja dialogia on erotettu, 

jotta ääniraita korostuisi.

4. TV: Muodostaa tv:n mono-tai stereoääniraidoista 

uppouttavan surround-kuuntelukokemuksen.

Minx TV muistaa jopa 8 eri Bluetooth-laitetta, jotka siihen on 
paritettu, joten aina kun kytket sen päälle, se muodostaa parin 
automaattisesti viimeksi kytkettynä olleeseen laitteeseen ilman, 
että sinun tarvitsee aktivoida parinmuodostusta uudelleen.

Tiesitkö tämän?

Helppo sijoittaa
Minx TV on helppo sijoittaa tuossa tuokiossa joko tv:n alle tai tv-tason 

alimmalle hyllylle.

Voit kuunnella 
kaikkea 
musiikkiasi 
kaikista lähteistä Minx 
TV:n kautta
Minx TV:n langaton Bluetooth-striimaus merkitsee sitä, että se tarjoaa 

paljon muutakin kuin mahtavan tv-äänentoiston. Vapauta musiikkisi, 

jonka olet tallentanut älypuhelimellesi tai tabletillesi anna Minx TV:n 

täyttää huoneesi suosikkimusiikillasi. Sen kautta voit toistaa koko 

Bluetooth-laitteesi musiikkitarjonnan, oli kyse sitten omista tallenteista 

tai striimauspalveluista kuten Spotify, Pandora tai BBC iPlayer.  

Kaikki se mitä voit toistaa puhelimella, tabletilla tai läppärillä 

kuulostaa Minx TV:n kautta kuultuna uskomattomalta!
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Voit kuunnella kaikkea musiikkiasi, laitteesta kuin 
laitteesta... 
Minx TV toistaa kaiken musiikkisi mistä tahansa 

laitteesta – älypuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. 

Tukemalla digitaalisia ja analogisia audiotuloja, kuin 

myös Bluetooth-striimausta, Minx TV ei ole sidottu 

tiettyyn laitteeseen – voit nauttia musiikista ja 

elokuvista liittämällä siihen minkä tahansa laitteen!

Ei kaapelisotkua 

Minx TV tarjoaa merkittävän parannuksen 

taulutelevisioiden äänelle. Jos kaipaat yksinkertaista 

ratkaisua ja haluat välttyä surround-kaiuttimien 

kaapelisotkulta, Minx TV on oikea ratkaisu sinulle. 

Toisin, kuin soundbar-kaiuttimet, se tarjoaa iskevän 

äänentoiston ilman erillistä subwooferia ja ylimääräisiä 

kaapeleita.

Ensiluokkaiset komponentit 
Voidakseen tarjota parasta mahdollista äänentoistoa 

Minx TV hyödyntää tehokasta 100-wattista DSP-piirillä 

varustettua vahvistinta, joka ohjaa patentoituja BMR-

elementtejä.  Siinä on jopa uskomaton 6.5’’ subwoofer!

Striimauspalvelut, sovellukset ja musiikki 
Bluetooth-parituksen avulla voit liittää laitteesi Minx 

TV:hen ja nauttia verrattomasta audiolaadusta 

hyödyntämällä lukuisia sovelluksia ja striimauspalveluja 

älypuhelimella tabletilla tai tietokoneella. Pääset tuossa 

tuokiossa kuuntelemaan suosittuja palveluja kuten 

Last.fm, Spotify or BBC iPlayer Radio, jotka kaikki Minx 

TV toistaa ällistyttävän laadukkaasti.

Pelaaminen 

Jos pelaat toimintapelejä tv-ruudulla, puhelimella tai 

tabletilla, tiedät miten kehnolta ääni voi kuulostaa. Nyt 

voit toistaa niiden audiosignaalin Minx TV:n kautta ja 

nauttia kaikista tehosteista ja niiden yksityiskohdista 

uskomattoman aidolla äänentoistolla!

Erilaiset äänitilat 
Tarjolla on 4 eri äänitilaa (valittavissa kaukosäätimellä), 

joiden avulla voit muokata äänentoistoa valitsemasi 

äänilähteen tai omien mieltymyksiesi mukaan. Kukin 

äänitila-asetus vaikuttaa 100-wattisen vahvistimen 

taajuuskorjaukseen hienostuneesti sovittaen soinnin eri 

kuuntelutarpeisiin.

Kristallin kirkas puheääni 
Voice-ääniasetus parantaa merkittävästi puheäänen 

selkeyttä ja soveltuu erityisesti niille, jotka katsovat tv:tä 

etäältä tai joiden kuuloaistin herkkyys on alentunut.

Digitaalinen audio - Minx TV sisältää optisen 

tuloliitännän (Toslink), joka ottaa vastaan digitaalisen 

signaalin suoraan tv:stä.  Minx TV prosessoi tämän 

korkealuokkaisen digitaalisen audiosignaalin ääneksi, 

johon tv:n omat sisäiset kaiuttimet eivät normaalisti 

kykene. Mukana seuraa lisäksi optinen kaapeli!

Ympäristöystävällinen  

Minx TV:ssä on ympäristöystävällinen automaattinen 

virrankatkaisu. Energian säästämiseksi Minx TV 

kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 minuutin 

kuluttua, ellei sitä käytetä enää.

Raskaansarjan suorittaja 

Minx TV kestää kuormitusta jopa 30kg (66lbs)  – 

huomattavasti enemmän, kuin mitä muut TV-

kaiutinjärjestemät pystyvät kannattelemaan.

Painavia perusteita Minx TV:n ostamiselle
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Minx TV tarjoaa poikkeuksellisen laadukasta äänentoistoa miltei laitteesta kuin laitteesta... 
tässä on 10 syytä valita Cambridge Audio Minx TV muiden järjestelmien sijaan
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