
www.cambridge-audio.com www.cambridge-audio.com

BT100
Bluetooth audio receiver

BT100
Bluetooth audio receiver

Compatible with:  Stream Magic 6 // NP30 // DacMagic Plus Compatible with:  Stream Magic 6 // NP30 // DacMagic Plus 

Muzyka dostępna dzięki dzisiejszym urządzeniom przenośnym i laptopom jest 
praktycznie nieograniczona. Może być przechowywana w programie iTunes, 
lub pozyskiwana z ponad 20 000 internetowych stacji radiowych oraz serwisów 
muzycznych, takich jak Spotify i Last FM. 

To wszystko jest dostępne w jednym podręcznym urządzeniu, takim jak iPhone, 
iPad, Blackberry, telefon komórkowy, tablet czy laptop, ale nie jest łatwo cieszyć się 
nią, odsłuchując poprzez system Hi-Fi. Podłączenie bezpośrednio do wzmacniacza za 
pomocą kabla, zakończonego 3,5 mm wtyczką typu JACKL jest niewygodne, bo trzeba 
być blisko urządzenia, aby zmieniać muzykę. Jakość dźwięku jest również ograniczona 
z powodu wewnętrznego konwertera analogowo-cyfrowego, stosowanego w takich 
urządzeniach przenośnych, który jest rzadko zoptymalizowany do zapewnienia 
odpowiedniej jakości dźwięku. 

Odbiornik BT100, podłączony do urządzenia firmy Cambridge Audio (Stream 
Magic 6, NP30, DacMagic Plus), umożliwia użytkownikom szybkie „parowanie” 
(łączenie) urządzenia Bluetooth i słuchanie całej jego zawartości poprzez system Hi-Fi.

To bezprzewodowe połączenie zapewnia swobodę przeglądania i wyszukiwania 
muzyki siedząc na komfortowym krześle - bez zezowania na stację dokującą iPoda 
po drugiej strony pokoju lub wstawania, aby zmienić płytę. Co więcej, Stream Magic 6 
i DacMagic Plus posiadają naszą technologię upsamplingu, która znacznie poprawia 
jakość dźwięku w celu lepszego odtwarzania i większej przyjemności słuchania. 

Ponieważ dźwięk jest sercem wszystkiego, co robimy, odbiornik BT100 jest 
również kompatybilny z kodekiem aptX, dzięki której sygnał jest mniej skompresowany 
niż standardowy sygnał Bluetooth i zapewnia dobrą wydajność, graniczącą z jakością 
płyty CD (wymagane jest urządzenie, kompatybilne z kodekiem aptX).

Transmitować bezprzewodowo muzykę z iPhona, 
smartfona, iPada, tableta, laptopa lub do systemu hi-fi 

Główne powody, aby kupić odbiornik BT100

Praktycznie nieograniczone możliwości: Przesyłanie 
dźwięku z dowolnego urządzenia z technologią do Bluetooth do Stream 
Magic 6, DacMagic Plus lubv NP30. Doskonały dla muzyki, przechowywanej 
w urządzeniu oraz do praktycznie sieogranoczonych zasobów, dostępnych 
za pośrednictwem radia internetowego, serwisów LastFM, Spotify, itd.

Swoboda i wygoda: Użytkownicy mogą łatwo przeglądać i wybierać 
muzykę z urządzenia, siedząc wygodnie na krześle.

Upsamplowany dźwięk: Technologia zwiększania częstotliwości 
próbkowania, zastosowana w naszych odtwarzaczach Stream Magic 6 i 
DacMagic Plus oznacza, że każda muzyka, odtwarzana przez odtwarzacz 
BT100 jest wyraźnie lepsza pod względem jakości dźwięku.

Dźwięk wysokiej jakości dzięki kodekowi aptX: aptX to 
kodek, który zapewnia jakość dźwięku porównywalną z CD, a odtwarzacz 
BT100 potrafi automatycznie go wykrywać.

Prostota obsługi: Odtwarzacz BT100 podłącza się po prostu do portu 
USB odtwarzacza Stream Magic 6, NP30 lub konwertera DacMagic Plus i 
jest on gotowy do pracy. W przeciwieństwie do technologii Airplay, zbędna 
jest sieć Wi-Fi, konfigurowanie oraz kody dostępowe, odtwarzacz BT100 
jest całkowicie pozbawiony tych wad. Co więcej, współpracuje nie tylko z 
urządzeniami firmy Apple, ale z każdym urządzeniem Bluetooth.

Brak oddzielnego zasilania: Dogodne połączenie USB zapewnia 
również zasilanie odtwarzacza BT100, a więc żadne dodatkowe zasilanie 
nie jest wymagane.

Nie tylko muzyka: Oprócz odtwarzania muzyki, odtwarzacz BT100 
może być również stosowany do odtwarzania dźwięku za pośrednictwem 
systemu Hi-Fi podczas oglądania telewizji lub filmu wideo albo korzystania z 
programów komputerowych. 
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Oto siedem powodów, aby wybrać 
bezprzewodowy odbiornik Bluetooth BT100

Muzyka
BT100 umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z 
urządzenia Bluetooth, zapewniając swobodną nawigację i 
sterowanie z komfortowego krzesła.

Aplikacje oraz audio-wideo
Zastosowanie odtwarzacz BT100 nie ogranicza się do muzyki. 
Podczas używania programów komputerowych, oglądania filmów lub 
telewizji poprzez system Bluetooth, zintegrowane głośniki mogą psuć 
przyjemność odbioru. Możesz podłączyć urządzenie do odtwarzacza 
BT100, aby odtwarzać dźwięk poprzez system Hi-Fi.

Przewodnik po zastosowaniach 
odtwarzacza BT100:

“Kodek AptX oferuje słuchaczom jeszcze bardziej 
wyrafinowany i precyzyjny dźwięk niż to możliwe za 

pomocą technologii Bluetooth.  Osobiście szczególnie 
lubię odtwarzacz BT100 za wygodną ocenę utworu, 
właśnie stworzonego za pomocą programu Garage 

Band - zamiast za pomocą słuchawek” 
Niall Dunican – 

Inżynier oprogramowania i konstruktor odtwarzacza BT100

Uwaga konstruktora

Czy wiesz?

Nawet przesyłana bezprzewodowo do odtwarzacza BT100 muzyka jest znacznie 
ulepszona, z opcją wygodnego sterowania wszystkim za pomocą dłoni.

BT100 shown with NP30 and smart phone.
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aptX enabled 
devices:
Apple

• Snow Leopard OS X 

• Lion OS X

Samsung
• Galaxy 7.0 Plus Android Tablet

Creative
• ZiiO 7” 8GB Android Tablet

• ZiiO 7” 16GB Android Tablet

• ZiiO 10” 8GB Android Tablet

• ZiiO 10” 16GB Android Tablet

Motorola
• Droid RAZR

·

7 Desktop USB 
mount for 
convenience and 
ultimate reception

To hi-fi

Mac or PC 
Laptop

Mobile phones and tablet PCs

BT100

DacMagic Plus

Odbiornik BT100 współpracuje z:
Stream Magic 6 
Upsamplingowym odtwarzaczem muzyki z sieci

NP30 
Network music player

DacMagic Plus 
Digital to Analogue Converter

Najlepsze 
rady

Odtwarzacz BT100 pokazany  
z konwerterem Dac Magic Plus

Kompatybilność z kodekiem aptX
Standard Bluetooth jest transmitowany za pomocą 
standardowego kodeka Bluetooth (SBC), który ma 
zmienną wydajność i może obniżać jakość dźwięku, 
szczególnie w paśmie wysokich częstotliwości. 
Istnieje jednak coraz więcej urządzeń Bluetooth, które 
obsługują kodek aptX. aptX to standard, który w sposób 
jednolity zapewnia doskonały dźwięk i co najważniejsze, 
na każdym poziomie szczegółowości. 

Pełna swoboda
Odbiornik BT100 będzie odbierać sygnał Bluetooth 
z odległości ponad 10 m, co jest wystarczające 
dla użytkownika, aby usiąść lub poruszać się po 
pomieszczeniach w większości mieszkań.

ATF2 upsampling 
BT100 współpracuje z takimi urządzeniami, jak Stream 
Magic 6, NP30 i DacMagic Plus, wyposażonymi w 
wysokiej jakości przetworniki cyfrowo-analogowe 
Wolfson w celu zapewnienia doskonałej konwersji. 
Magic Stream 6 i DacMagic Plus wyposażono również 
w naszą opatentowaną technologię samplingową drugiej 
generacji ATF2. Technologia ATF2 została opracowana we 
współpracy ze szwajcarską firmą Anagram Technologies, 
w celu inteligentnego dostosowywania dźwięku do formatu 
24bity/384kHz przed wysłaniem do wzmacniacza.

Opowieść o tym, co w środku

Rada  
odsłuchowa

BT100 jest przyjazny dla 
użytkownika – wypróbuj 
go sam. Jeśli Ty lub ktoś z 
Twoich znajomych ma posiada 
urządzenie Bluetooth z muzyką, 
„sparuj” je z odtwarzaczem 
BT100, a Ty możesz słuchać i 
sterować muzyką za pomocą 
ręki - kod do sparowania nie jest 
potrzebny! 

Telefony komórkowe i tablety PC

Komputer klasy Mac lub PC albo laptop

Złącze USB dla 
wygody i pełnego 
odbioru
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