
www.cambridgeaudio.com

AEROMAX

Dźwięk jakości Hi-fi bez dużych, 
czarnych skrzynek!

Znakomita łączność
System ONE obsługuje dźwięk, pochodzący skądkolwiek.  
Obsługuje różnorodne źródła odtwarzania:

• płyty CD, w tym formaty MP3 i WMA
• Bluetooth 
• dźwięk z komputera przez złącze USB
• Jedno cyfrowe wejście koncentryczne S/P DIF
• Jedno cyfrowe wejście optyczne Toslink
• Jedno wejście analogowe na gniazdach CINCH
• Jedno analogowe wejście 3,5 mm
• Tuner radiowy DAB+, DAB i FM

Wspaniały dźwięk
Wywodzący się z nagradzanego, cyfrowego odtwarzacza Minx 
Xi wzmacniacz klasy AB, toroidalny system zasilania i konwerter 
cyfrowo-analogowy Wolfson WM8728 to komponenty najwyższej klasy, 
powszechnie występujące w produktach klasy Hi-end, a więc z tego 
powodu ONE jest pełnym systemem Hi-fi typu „wszystko w jednym” 
(All-In-One).

System ONE daje moc 30 W na kanał (przy 8 omach), więc 
efektem końcowym jest wypełniająca pomieszczenie moc i 
zdumiewająca szczegółowość dźwięku, odtwarzanego z dowolnego 
źródła. Jakiekolwiek więc będzie źródło odtwarzanego dźwięku, system 
ONE firmy Cambridge Audio sprawi, że będzie to cudowny dźwięk!

Wszyscy kochamy odtwarzanie muzyki z 
rozmaitych źródeł; z płyt CD i komputerowych 
dysków twardych, aż po serwisy strumieniowe i 
radio DAB.

Ale odtwarzanie dźwięku ze wszystkich 
tych źródeł w jakości Hi-fi oznacza zazwyczaj 
konieczność podłączenia wielu różnych urządzeń, 
z których każde jest przeznaczone do innego celu 
– odtwarzacz CD, konwerter cyfrowo-analogowy, 
radioodbiornik, wzmacniacz i wiele innych…

System ONE firmy Cambridge Audio 
eliminuje potrzebę posiadania wielu różnych 
urządzeń – jest to kompaktowy system muzyczny 
typu „wszystko-w-jednym”, oferujący dźwięk 
jakości Hi-fi. 

System ONE obsługuje dźwięk z wielu 
różnych źródeł. Potrafi odtwarzać płyty CD i 
posiada różne wejścia analogowe i cyfrowe, w 
tym CINCH, USB, S/P DIF i koncentryczne. A 
poprzez wysokiej jakości połączenie Bluetooth 

może również odtwarzać bezprzewodowo 
dźwięk, przesyłany strumieniowo ze smartfonów 
i tabletów.

Możliwości odtwarzania systemu ONE 
obejmują również wbudowany tuner DAB+/FM, 
zapewniający dostęp do wszystkich ulubionych 
stacji radiowych. Na dokładkę system ONE 
posiada wbudowany wzmacniacz mocy wysokiej 
jakości: wystarczy podłączyć głośniki i masz 
kompletny system Hi-fi!

Opowieść o tym, co w środku
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Transformator toroidalny a 
transformator elektroindukcyjny
Dążymy do doskonałości dźwięku, dlatego system ONE posiada potężny 
transformator toroidalny. Firma Cambridge Audio była jednym z pierwszych 
producentów, używających transformatorów toroidalnych już w latach 
siedemdziesiątych i robimy to do dziś. Niektóre zalety transformatora 
toroidalnego w porównaniu z tańszymi, gorszymi transformatorami 
elektroindukcyjnymi, używanymi przez większość innych producentów to:

Duża moc o wysokiej jakości kierowana do obwodów wzmacniacza, bez 
obcinania przebiegu, aby zapewnić spójny sygnał.

Brak szumów, brzęczenia lub przydźwięku transformatora.

Sensacyjnie brzmiące basy.

Duża moc wyjściowa, umożliwiająca odpowiednie sterowanie dużymi i 
wymagającymi głośnikami przy wysokim poziomie głośności.

Duża rezerwa mocy, aby transformator mógł obsługiwać nagłe i wysokie 
skoki sygnału, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pełne ekranowanie od wewnętrznych i zewnętrznych interferencji 
elektrycznych w celu zapewnienia odpowiedniej mocy i jakości sygnału.

Typowy tańszy transformator 
elektroinducyjny:

Słaba spójność sygnału

Brak ekranowania

Hałaśliwy

Nie będzie sterować 
mocnymi i wymagającymi 
głośnikami

Gniazdo zasilania USB 
(do ładowania telefonów 
komórkowych i innych 

urządzeń)

Wejście  
USB audio

Wyjścia  
głośnikowe

Gniazdo anteny  
DAB/FM

Odtwarzaj dźwięk z  dowolnego telefonu, tableta, komputera i 
wielu innych rzeczy …

CD  
dzięki wysokiej jakości napędowi płyt CD, system ONE potrafi odtwarzać płyty 
kompaktowe oraz płyty MP3/WMA.

Bluetooth 

za pomocą wbudowanego odbiornika Bluetooth można bezprzewodowo 
doprowadzać dźwięk z dowolnego urządzenia Bluetooth (iPhona, iPada, 
telefonu komórkowego, laptopa, komputera typu Macbook). Ta dodatkowa 
funkcjonalność pozwala użytkownikowi przeglądać i zarządzać zawartość, 
oferowaną przez te urządzenia, siedząc wygodnie na krześle.

Radio DAB+ i FM 

za pomocą wbudowanego w systemie ONE tunera można dostroić się do 
ulubionych stacji radiowych.

USB Audio  
to pojedyncze łącze minimalizuje ilość kabli oraz umożliwia bezpośredni 
odbiór sygnału cyfrowego z komputera, z pominięciem karty dźwiękowej, 
zapewniającej zazwyczaj dźwięk słabej jakości. Po prostu podłącz system ONE 
do wolnego portu USB w komputerze, a będzie przetwarzać cyfrowy sygnał na 
znacznie lepszy dźwięk, niż dałoby się to uzyskać z komputerowego wyjścia 
słuchawkowego, co pozwoli słuchać ulubionej muzyki, gier i filmów dokładnie 
tak, jak w zamierzeniach wykonawcy.

Cyfrowe  
wejścia audio
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Całkowicie metalowa konstrukcja
Sprzęt elektroniczny (i w związku z tym jakość dźwięku) jest szczególnie 
wrażliwy na wibracje; dlatego zastosowaliśmy odporne na rezonans, 
akustycznie wytłumione metalowe chassis w celu skutecznego wyeliminowania 
wibracji, aby z każdego źródła wydobyć dźwięk jak najlepszej jakości.

Demontowane złącza głośnikowe
Złącza głośnikowe można usunąć, aby umożliwić stosowanie kabli, 
zakończonych wtyczkami bananowymi.

Maksymalizacja usług strumieniowych i 
aplikacji przenośnych
Dodaj wspaniałą jakość dźwięku systemu ONE do wszystkich aplikacji i usług 
serwisowych, dostępnych w smartfonie, tablecie lub komputerze. Szybko i 
łatwo słuchaj popularnych serwisów, takich jak Last.fm, Spotify lub BBC iPlayer 
Radio, odtwarzanych przez ONE ze zdumiewającą jakością przez złącze 
Bluetooth.

Elastyczne sterowanie
Systemem ONE można sterować za pomocą przycisków panelu przedniego lub 
siedząc wygodnie na krześle, za pomocą pilota zdalnego sterowania. 

Wejście  
zasilania

Wyjście na 
subwoofer

Odbiornik Bluetooth

Odtwarzaj dźwięk z  dowolnego telefonu, tableta, komputera i 
wielu innych rzeczy …

„Moi współlokatorzy i ja kochamy słuchanie przez słuchawki muzyki z 
serwisu Spotify, więc to po prostu fantastyczne, że poprzez Bluetooth 

możemy szybko i łatwo przesyłać taką muzykę do 
systemu ONE i słuchać jej ze wspaniałą jakością.   
A ja wciąż mam trochę płyt CD, więc to bardzo  
wygodne, że system ONE może je odtwarzać 
również. Jest prosty w obsłudze dla każdego, a 
ponadto ma super wygląd.”  

Povilas, projektowanie stron www

One posiada również dedykowane wyjście na subwoofer, co sprawia, że 
jest idealnym centrum systemu rozrywki.

Połączenia przewodowe 
oprócz możliwości opcji bezprzewodowych, system ONE posiada również:

• 2 wejścia cyfrowe (S/PDIF i Toslink) do podłączania dekoderów, konsoli, 
odtwarzaczy Blu-ray i wielu innych urządzeń.

• 1 analogowe wejście na gniazdach CINCH do podłączania stacji 
dokującej iPoda i innych urządzeń.

• Jedno analogowe wejście MP3 typu JACK 3,5 mm

Rada konfiguracyjna! 

Kocham go, ponieważ ...

System ONE posiada wygodną funkcję budzika, umożliwiającą 
aktywację wybranego wejścia lub stacji radiowej. Można nawet ustawiać 
cotygodniowe lub weekendowe alarmy.

Dobre rady!

Analogowe 
wejście audio

System ONE jest dostępny w pięknym, lakierowanym wykończeniu w kolorze 
białym lub czarnym.

Czy wiedzieliście?
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Centrum muzyczne: Nie trzeba kupować różnych urządzeń 
do odtwarzania i wzmacniania dźwięku.  Dzięki mocnemu 
wzmacniaczowi klasy AB o mocy 30 W na kanał wystarczy 
dołączyć głośniki! 

Odtwarzanie płyt CD:  Większość z nas wciąż ma w domu 
płyty kompaktowe, które często zapewniają doskonałą 
jakość dźwięku albumom, pobieranym strumieniowo z 
Internetu lub zgranym z płyt.  Dzięki wysokiej jakości 
napędowi płyt CD, system ONE potrafi odtwarzać płyty 
kompaktowe oraz płyty MP3/WMA.

USB Audio: System ONE natychmiastowo ulepsza dźwięk 
wyjściowy z dowolnego komputera. Podłączany szybko i 
wygodnie przez port USB umożliwia odsłuch ulubionej muzyki, 
gier i filmów dokładnie tak, jak w zamierzeniach artysty.

Połączenie Bluetooth: Za pomocą wbudowanego 
odbiornika Bluetooth można bezprzewodowo doprowadzać 
dźwięk z dowolnego urządzenia Bluetooth (iPhona, iPada, 
telefonu komórkowego, laptopa, komputera typu Macbook).

Radio DAB+ i FM: Za pomocą wbudowanego tunera 
radiowego może odbierać ulubione stacje.

Komponenty wysokiej jakości: Wywodzący się z 
nagradzanego, cyfrowego odtwarzacza Minx Xi wzmacniacz 
klasy AB, toroidalny system zasilania i konwerter cyfrowo-
analogowy Wolfson WM8728 to komponenty najwyższej 
klasy, powszechnie występujące w produktach klasy Hi-end, 
a więc z tego powodu system ONE jest pełnym systemem 
Hi-fi typu „wszystko w jednym” (All-In-One).

Znakomita łączność: Oprócz napędu płyt CD, systemu 
Bluetooth i złącza USB, system ONE posiada wiele 
dodatkowych złączy przewodowych.  System ONE może 
być używany jako wysokiej jakości konwerter cyfrowo-
analogowy, współpracując ze źródłami cyfrowego dźwięku 
po połączeniu przez cyfrowe gniazdo Toslink lub może 
ulepszać dźwięk z telewizora, po wykonaniu połączenia 
przez gniazda CINCH.

Maksymalizacja usług strumieniowych i aplikacji: Dodaj 
wspaniałą jakość dźwięku systemu ONE do wszystkich 
aplikacji i usług serwisowych, dostępnych w smartfonie, 
tablecie lub komputerze. Szybko i łatwo słuchaj popularnych 
serwisów, takich jak Last.fm, Spotify lub BBC iPlayer Radio, 
odtwarzanych przez ONE ze zdumiewającą jakością przez 
złącze Bluetooth.

Gry i filmy Jeśli grasz w gry lub oglądasz filmy w laptopie, 
telefonie lub tablecie, wiesz dobrze, jak kiepski może być 
dźwięk. Ale teraz można przesłać dźwięk do systemu 
ONE i słyszeć wszystkie uderzenia, zderzenia i efekty ze 
zdumiewającą szczegółowością.

Całkowicie metalowa obudowa: Wszystkie powyższe 
cechy byłyby nic nie warte, gdyby system ONE nie został 
zbudowany tak, aby trwać!

System ONE zaprojektowano tak, aby działał. 
Począwszy od metalowej obudowy i bardzo sztywnego chassis, aż 
po wysokiej jakości i mocy transformator toroidalny, każdy element w 
systemie ONE jest zaprojektowany tak, aby zapewnić przyjemność 
słuchania muzyki przez wiele lat.

Najważniejsze powody, aby kupić system ONE firmy Cambridge Audio
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System ONE zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, pochodzącego z różnych 
źródeł… oto 10 powodów, aby wybrać go z pośród innych
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Znajdujące się na tylnym panelu systemu ONE gniazdo USB 
umożliwia szybkie i wygodne ładowanie telefonów komórkowych i 
innych urządzeń, aby mieć pewność, że odtwarzanie muzyki nigdy 
nie zostanie przerwane!

Czy wiedzieliście?


