
 

Sieciowy odtwarzacz audio N-70AE(B/S) 
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N-70AE(S) 
 

Dla tych, którzy chcą cieszyć się plikami audio Hi-Res i dźwiękiem najwyższej klasy, N-70AE jest idealnym rozwiązaniem.  
Urządzenie zbudowane jest na solidnej konstrukcji ze starannie wyselekcjonowanych podzespołów. N-70AE zapewnia najwyższą 
jakość doznań dźwiękowych. 
 

Konstrukcja i budowa 
> Trzy komorowa ekranowana obudowa  izoluje    
   od siebie blok cyfrowy, obwód cyfrowy i  
   zasilanie dla analogowego bloku / obwodu 
>Podwójne transformatory  
> Wysokiej klasy podzespoły włącznie ze   
   specjalnie zaprojektowanymi kondensatorami    
   zasilania i maszynowo obrobionymi gniazdami  
   RCA 
> Sztywna podstawa 
> Aluminiowy panel przedni i boczne 
 
Funkcje sieciowe  
> Wbudowany Chromecast * 1 
> Certyfikat Apple AirPlay 
> Gotowy na Spotify®, tiDAL i Deezer Music * 2 
> Radio internetowe (tunIn) 
 
Funkcje audio 
> 8-kanałowy napęd równoległy z przetwornikami  
   SABRE ultra DAC (wersje 90165x2) 
> Odtwarzanie materiału DSD 11,2 MHz  
> Odtwarzanie WAV / FLAC / Apple Lossless / AiFF   
   192 kHz / 24-bity 
> USB-DAC (do 384 kHz / 32-bity LPCM, 11,2 MHz  
   DSD) 
> Wzmacniacz słuchawkowy Texas Instrument   
   TPA6120 
> Tryb Direct dla wiernego odtwarzania   

   oryginalnego dźwięku 
> Przetwarzanie dźwięku Hi-bit32 
> Częstotliwość próbkowania do 384 kHz 
> Filtr cyfrowy (SHARP / SLOW / SHORT) 
> Odzyskiwanie jakości dźwięku Auto Sound  
   Retriever 
> Automatyczna kontrola poziomu 
> Funkcja regulacji zakresu blokady (redukcja  
   jittera przez regulację  dokładności zakresu  
   blokady) 
> Odtwarzanie bez przerw (WAV / FLAC / AiFF /  
   ALAC) 
> Przełącznik wyjścia cyfrowe (włącz / wyłącz), aby  
   zapobiec efektowi  szumu cyfrowego dźwięku  
   analogowego 
 
Połączenia 
> Zewnętrzny dysk twardy Plug and Play  HDD i  
   nośniki USB * 3 
> Współpracuje z aplikacją Pioneer Remote App  
  (iOS / Android) * 4 
> Wbudowany moduł Wi-Fi (5 gHz / 2,4 gHz) 
 
 
 
 
 

Udogodnienia 
> 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD  
> Funkcja przyciemniania wyświetlacza (Dimmer) 
> Automatyczny wyłącznik 
> Aktualizacja oprogramowania (USB / NETWORK) 
 
Złącza 
> 2 Wejścia USB (1 przód, 1 tył) typ A, dla  
   nośnik USB  / dysk HDD  
> Wejście USB-DAC 1 in (typ B) 
> Ethernet x 1  
> Gniazdo słuchawkowe  
> Wyjście analogowe x 1 (pozłacane RCA) 
> Cyfrowe wejście / wyjście koncentryczne  
   (pozłacane)  
> Cyfrowe wejście / wyjście optyczne  
> Wyjście Control do sterowania  
   podłączonym urządzeniem przy pomocy    
   aplikacji zdalnego sterowania Pioneer 
 
Specyfikacje 
> Zasilanie: AC 220-240 V, 50/60 Hz 
> Zużycie energii: 40 W 
> Zużycie energii w trybie gotowości: 
   0,3 W (w trybie gotowości sieciowej 2,0 W) 
> Wymiary (szer. x wys x gł.): 435 x 121 x 364 mm 
> Waga: 11,4 kg 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usługi streamingowe i Radio internetowe 
Ciesz się słuchaniem muzyki, którą lubisz dzięki usługom strumieniowym 
Spotify, TIDAL i Deezer. Urządzenie posiada również aplikację radia 
internetowego TuneIn, oferującą dostęp do ponad 100 000 stacji radiowych 
z audycjami muzycznymi, sportowymi, talk show z całego świata 

 
 
 
 

Wbudowany Chromecast  
Wbudowany Chromecast umożliwia korzystanie z 
urządzenia mobilnego, do strumieniowania ulubionej muzyki, radia lub 
podcastów. Można sterować dźwiękiem gdziekolwiek w domu korzystając z 
aplikacji obsługujących technologię wbudowanego Chromecast na swoim 
osobistym urządzeniu smartfon, tablet, iPad, telefon i tablet z systemem 
Android, laptop Mac i z systemem Windows oraz Chromebook). Odkryj 
aplikacje obsługujące Chromecast na stronie g.co/cast/audioapps.*  

 
AirPlay Wireless Audio 
Użytkownicy AirPlay mają pełny dostęp i kontrolę nad odtwarzaniem swojej 
biblioteki muzyki iTunes za pośrednictwem N-50AE. Można szybko 
i łatwo cieszyć się muzykę wraz z dostępem do informacji o 
utworze oraz okładką albumów na wyświetlaczu LCD. 
* Dostępne funkcje zależą od modelu odtwarzacza iPod / iPhone / iPad 
 
Podwójny moduł Wi-Fi 
Korzystaj z funkcji sieciowych, takich jak odtwarzanie 
bezprzewodowe  dźwięku Hi-Res przez bezprzewodową sieć 
LAN. Wbudowany moduł bezprzewodowy Wi-Fi jest dwupasmowy, obsługując 
zarówno częstotliwości 5 GHz, jak i 2,4 GHz. Korzystając z pasma 5 GHz, możesz 
cieszyć się stałą i nieprzerwaną transmisją dużych plików Hi-Res Audio. 

 
Odtwarzanie plików audio Hi-Res przez USB/sieć 
Można odtwarzać pliki DSD do 11.2 MHz oraz pliki WAV, FLAC, 
AIFF 192 kHz/24-bit. Ponadto urządzenie odczytuje pliki Apple 
Lossless z nośników USB lub z sieci. 
 
Dysk HDD Plug and Play  
Podłącz dysk HDD do gniazda USB i słuchaj ulubionych list muzycznych bez 
konieczności korzystania z komputera. Można również przenosić pliki z komputera 
na dysk HDD przez sieć domową, gdy dysk HDD jest podłączony do N-50AE. 

 
  

 
 
 

 
Multi-room Audio  
Funkcja Multi-room oferuje różne rodzaje słuchania muzyki FireConnect™ 
umożliwia transmisję bezprzewodową dźwięku oraz zewnętrznych źródeł  
 
 
 
 

 
podłączonych przez analogowe wejścia do głównego urządzenia 
systemu — od usług strumieniowych, po płyty winylowe  — na 
kompatybilnych z technologią  FireConnect™ głośnikach w innych 
pokojach. Wybór muzyki, grupowanie głośników oraz zarządzeni 
odtwarzaniem w cały domu odbywa się z poziomu smartfona z 
zainstalowaną aplikacją Remote App (iOS i Android™). 
* FireConnect™ dostępne po aktualizacji oprogramowania. Możliwość 
udostępniania materiału z zewnętrznego urządzenia zależy od modelu i 
będzie dostępna po aktualizacji oprogramowania w przyszłości. Obsługiwany 
współczynnik próbkowania: 44.1 kHz do 48 kHz. FireConnect jest 
technologią opartą o Blackfire firmy Blackfire Research Corp., USA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5” kolorowy wyświetlacz LCD  
Urządzenie posiada 3.5” kolorowy wyświetlacz LCD, na którym 
można poruszać się po przejrzystym graficznym menu 
użytkownika. Ponadto na wyświetlaczu pojawia się kolorowa 
grafika przedstawiająca okładkę albumu na którym znajduje się 
aktualnie słuchany utwór. 
* Grafika albumu zależy od pliku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intuicyjne sterowanie dzięki aplikacji Pioneer Remote App 
(iOS/Android) 
Korzystaj z wygodnej obsługi swoich urządzeń dzięki 
aplikacji sterującej Pioneer Remote, którą można 
zainstalować na iPad / iPhone / iPod touch lub 
smartfon z systemem Android. 
* Odtwarzacz sieciowy musi być podłączony do sieci bezprzewodowej sieci LAN    
   w  domu . 

 


