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Przenośne głośniki bezprzewodowe są często stylowe i wygodne, ale 
im mniejsze, tym gorzej brzmią, często poświęcając jakość dźwięku na 
rzecz wielkości. Ale nie w przypadku głośnika G2 firmy Cambridge Audio!

G2 łączy w sobie lata doświadczeń w dziedzinie elektroniki i inżynierii 
głośników z najnowszą technologią transmisji strumieniowej Bluetooth, 
aby zapewnić oszałamiający dźwięk z tak niewielkich rozmiarów, jak tylko 
jest to możliwe.

G2 to miniaturowy, przenośny, zasilany bateryjnie głośnik 

bezprzewodowy. Dzięki uniwersalności połączenia Bluetooth i niewielkim 
rozmiarom, głośnik G2 jest zupełnie nie rzucającym się w oczy i 
wygodnym urządzeniem, a dźwięk z dowolnego iPhona, iPada, tabletu 
lub komputera będzie odtwarzać z zdumiewającą jakością.

Dzięki temu, że ma tylko 67 mm wysokości, G2 jest łatwy do 
przenoszenia i pozwala cieszyć się muzyką o wspaniałej jakości, bez 
kabli i w każdym miejscu. W domu, poza domem lub w parku! Co więcej, 
na jednym naładowaniu głośnik G2 może pracować nawet 10 godzin.

Słuchaj każdej muzyki, gdziekolwiek się ona znajduje… 
G2 odtwarza każdą muzykę, gdziekolwiek się znajduje – w 
smartfonie, tablecie czy w komputerze.  Dzięki obsłudze 
technologii Bluetooth, głośnik G2 nie jest przywiązany do żadnego 
typu urządzeń – może odtwarzać dźwięk ze wszystkich!

Komponenty wysokiej jakości 
Zastosowanie do sterowania dwoma głośnikami i dwoma 
radiatorami basowymi wysoko wydajnego, cyfrowego 
wzmacniacza klasy D, sterowanego procesorem sygnałowym 
powoduje, że głośnik G2 zapewnia klarowny dźwięk i wyraźne 
basy z wyjątkowo małej i stylowej obudowy.

Zsynchronizuj dwa głośniki G2 
Istnieje możliwość synchronizacji dwóch głośników G2, aby 
równocześnie odtwarzały dźwięk, co pozwala na cieszenie się 
podwójną mocą dźwięku.

Łatwe parowanie z dowolnym urządzeniem Bluetooth 
Głośnik G2 sparuje się z dowolnym urządzeniem Bluetooth 
po naciśnięciu jednego przycisku.  Jednakże w celu jeszcze 
szybszego i prostszego parowania, głośnik G2 używa 
również technologii NFC (komunikacja bliskiego zasięgu).

Tryb głośnomówiący 
Z powodu doskonałej jakości dźwięku i minimalnych rozmiarów, 
głośnika G2 można używać wszędzie.  I będzie również użyteczny 
w pracy, dzięki funkcji urządzenia głośnomówiącego, która 
pozwala używać go do wykonywania połączeń telefonicznych i 
telekonferencji.

Doładuj telefon będąc w drodze 
Używaj wygodnego złącza USB do ładowania telefonu, 
gdziekolwiek jesteś, nawet wtedy, gdy głośnik G2 jest zasilany z 
własnego akumulatora.

Nie masz Bluetooth? 
Czasami możesz nie posiadać źródła Bluetooth lub nie możesz go 
używać tam, gdzie się znajdujesz. To nie problem, bo obecność 
poręcznego wejścia analogowego 3,5 mm oznacza, że zawsze 
będzie można odtwarzać dźwięk przez głośnik G2.

Niewiarygodna żywotność baterii 
G2 używa baterii litowo-jonowej o wysokiej pojemności, który może 
pracować do 10 godzin na jednym naładowaniu.

Usługi strumieniowe 
Połącz zdumiewającą, doskonałą jakość dźwięku głośnika G2 z 
istniejącymi aplikacjami i usługami transmisji strumieniowej poprzez 
smartfon, tablet lub komputer, aby szybko i łatwo słuchać popularnych 
serwisów, takich jak Last.fm, Spotify lub BBC iPlayer Radio, 
odtwarzanych ze wspaniałą jakością dźwięku przez głośnik G2.

Kilka urządzeń 
Głośnik G2 zapamięta do czterech różnych urządzeń Bluetooth, 
z którymi był sparowany, więc po każdym włączeniu zasilania 
automatycznie sparuje się z dowolnym z ostatnich czterech urządzeń, 
z którymi był parowany.

Piękna konstrukcja 
Głośnik G2 posiada sztywną, akustycznie zoptymalizowaną, 
aluminiową obudowę oraz miękkie, podświetlane elementy 
sterowania. Jest dostępny w kolorze czarnym lub szampańskim; 
obudowę specjalnie tak zaprojektowano, aby wyeliminować 
trzeszczenie, aby czuło się go dobrze, trzymając w ręce i aby dawał 
przyjemność słuchania przez wiele lat.

Głośnik G2 zapewnia wyjątkową jakość dźwięku z małej i lekkiej obudowy. 
Oto 11 powodów, aby spośród wielu innych głośników wybrać głośnik G2 firmy Cambridge Audio.

Dlaczego głośnik G2 jest idealny dla Ciebie…
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Z powodu doskonałej jakości dźwięku i 
minimalnych rozmiarów, głośnika G2 można 
używać wszędzie. I będzie również użyteczny w 
pracy, dzięki funkcji urządzenia głośnomówiącego, 
która pozwala używać go do wykonywania 
połączeń telefonicznych i telekonferencji.

WYJĄTKOWO NIEWIELKI GŁOŚNIK 
BLUETOOTH Z DOSKONALE 
ZOPTYMALIZOWANA AKUSTYKĄ, 
ZAPEWNIAJĄCĄ NIEWIARYGODNĄ 
WYDAJNOŚĆ, GDY JESTEŚ W RUCHU…

NAJLEPSZE RADY!

Polityka stałego rozwoju firmy Cambridge Audio oznacza, e projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez zawiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeone © 2014 Cambridge Audio. Cambridge Audio to znak  
towarowy firmy Audio Partnership Plc. Zarejestrowana siedziba: Gallery Court, Hankey Place, Londyn SE1 4BB, Wielka Brytania. Zarejestrowana w Anglii pod nr 2953313. iPod to znak handlowy firmy Apple Inc.  
zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne produkty i nazwy spółek to znaki handlowe odpowiednich właścicieli i są uywane jedynie dla celów referencyjnych.

Od 1968 roku firma Cambridge Audio działa 
pod wpływem prostego przekonania, że muzyka 
powinna zawsze brzmieć niesamowicie.
 Firma Cambridge Audio jest dla ludzi, którzy 
naprawdę słuchają muzyki. Naszymi oryginalnymi, 
zaprojektowanymi w Wielkiej Brytanii produktami 
cieszą się na całym świecie ludzie tacy, jak Ty, 
podzielający naszą miłość do muzyki.

 Posiadamy reputację, której nam zazdroszczą, 
a każdy z naszych inżynierów jest fanatykiem w 
swych dążeniach dostarczania autentycznych i 
przyjemnych odczuć. Gdy słuchasz produktu firmy 
Cambridge Audio, nie słyszysz po prostu różnicy, Ty 
ją czujesz. Chcemy, aby wszyscy doświadczali tej 
przyjemności.
 Kochamy muzykę i jesteśmy dumni z tego, co 

robimy. Z procesu tworzenia naszych produktów 
prześwitują nasza pasja oraz radość słuchania 
dobrej muzyki, aby wszyscy mogli to zobaczyć i 
usłyszeć.
 Wszyscy jesteśmy melomanami, to jasne i proste, 
więc chcemy dzielić tą miłością. Ponieważ wielkie 
rzeczy zdarzają się wtedy, gdy za projektowanie 
sprzętu hi-fi biorą się ludzie, którzy kochają muzykę.

Cambridge Audio: nasza historia

Łącz interesy z przyjemnością!
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Vi har nu en begränsad utgåva av G2 i härligt blått och rött, samtidigt som vi har 
kompletterat serien med en titan-version, så nu hittar du enkelt en högtalare som passar dig 
perfekt, oavsett vilken stil du gillar.

Teraz dostępny w innych 
kolorach!
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“Głośnik G2 jest tak mały, że 
mogę go zabrać wszędzie. Brzmi 
znacznie głośniej niż wygląda 
a bas, jak na wielkość głośnika, 
brzmi niesamowicie! Może 
również naładować mój telefon w 
podróży oraz być używany jako 
zestaw głośnomówiący, który jest 
zawsze przydatny.”

David M. – inżynier elektronik

Bluetooth 
Stereofoniczna technologia Bluetooth jest dostępna w prawie każdym 
smartfonie, tablecie i komputerze – więc tak długo, jak długo urządzenie 
będzie w zasięgu (do 10 metrów), bezprzewodowa transmisja strumieniowa 
będzie łatwa do wykonania. 

Połączenia przewodowe  
G2 posiada również analogowe wejście audio 3,5 mm. Jest to bardzo 
użyteczne, ponieważ np. telewizory i laptopy stają się coraz cieńsze i 
posiadają często bardzo małe i słabo brzmiące głośniki. Wejście analogowe 
w głośniku G2 umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, takiego 
jak telewizor i odtwarzanie dźwięku przez Go ze znacznie lepszą jakością, niż 
przez głośniki własne podłączonego urządzenia.   

Zestaw głośnomówiący   
G2 posiada wbudowany mikrofon i może być używany do odbierania i 
wykonywania połączeń telefonicznych. Z chwilą nadejścia połączenia 
przycisk       zacznie migać i połączenie będzie można odebrać naciskając 
ten przycisk. Jeśli zadzwonisz z podłączonego urządzenia, G2 automatycznie 
włączy tryb głośnomówiący.

Szybko podłącz dowolny telefon, 
tablet lub komputer

Mały, stylowy i 
kompaktowy
Mimo tego, że oferuje wypełniający pomieszczenie dźwięk, głośnik 
G2 jest bardzo niewielkim i wspaniale wyglądającym urządzeniem o 
wymiarach 189 x 67 x 55 mm. Jest dostępny w dwóch luksusowych 
wykończeniach: czarnym i szampańskim. 

Maksymalizacja usług strumieniowych 
i aplikacji przenośnych
Dodaj wspaniałą jakość dźwięku głośnika G2 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 głośnik Go ze 
zdumiewającą jakością.

Głośnik G2 zapamięta do czterech różnych urządzeń 
Bluetooth, z którymi był sparowany, więc po każdym 
włączeniu zasilania automatycznie sparuje się z dowolnym z 
ostatnich czterech urządzeń, z którymi był parowany.

Czy wiedzieliście?

Głośnik G2 posiada funkcję środowiskową, nazywaną 
Auto Power Down lub APD. W celu oszczędzania energii 
akumulatora, przechodzi do trybu uśpienia po upływie 30 
minut, jeśli w tym czasie nic nie będzie odtwarzane.

Czy wiedzieliście?

Głośnik G2 posiada poręczne 
złącze USB, którym można 
ładować telefon komórkowy, 
gdziekolwiek się znajdujesz. 
Głośnik G2 może ładować telefon z 
własnego akumulatora lub gdy jest 
podłączony do gniazdka.  

Ładowanie w drodze przez port USB!

Jeszcze łatwiej sparować 
telefon lub tablet
Głośnik G2 sparuje się z dowolnym urządzeniem Bluetooth po naciśnięciu 
jednego przycisku.  Jednakże w celu jeszcze szybszego i prostszego parowania, 
głośnik G2 używa również technologii NFC (komunikacja bliskiego zasięgu).

NFC to cecha wielu nowoczesnych telefonów i tabletów. Jeśli 
twój telefon lub tablet obsługuje technologię NFC, wystarczy 
przyłożyć urządzenie do logo        na górze głośnika G2, aby 
sparować go łatwo i automatycznie.

Bogactwo technologii dźwięku
 
Większość przenośnych, bezprzewodowych systemów głośnikowych zapewnia jedynie niską jakość dźwięku, ale…

• Zastosowanie do sterowania dwoma głośnikami i dwoma radiatorami basowymi 
wysoko wydajnego, cyfrowego wzmacniacza klasy D, sterowanego procesorem 
sygnałowym powoduje, że głośnik G2 zapewnia klarowny dźwięk i wyraźne 
basy z wyjątkowo małej i stylowej obudowy.

• Cyfrowe przetwarzanie sygnału umożliwia wydobycie najmocniejszego dźwięku, 
jaki jest możliwy do uzyskania z kompaktowej obudowy głośnika G2. Efekty 
są naprawdę zdumiewające i spotkasz się z dźwiękiem, który jest głośniejszy, 
wyraźniejszy i pełniejszy, niż dźwięk innych systemów przenośnych.

• Połączenia dla wielu pomieszczeń: Istnieje możliwość synchronizacji dwóch 
głośników G2, aby równocześnie odtwarzały dźwięk, co pozwala na używanie 
ich w różnych pomieszczeniach lub w jednym dużym.

• Głośnik G2 posiada sztywną, akustycznie zoptymalizowaną, aluminiową 
obudowę oraz miękkie, podświetlane elementy sterowania, specjalnie 
zaprojektowaną w celu wyeliminowania trzeszczenia i aby czuło się go świetnie 
trzymając w dłoni.

Opowieść o tym, co w środku

Nasz pogląd


