
Zestaw audio z oświetleniem

Światło i dźwięk tworzą jedność

LSX-70 / 170 / 700

Tam, gdzie dźwięk i światło przenikają się, aby zapewnić urzekającą przestrzeń i czas. 

Pozwól, aby otoczyły cię - zapraszamy do harmonii spokoju.



Zestaw audio z oświetleniem
LSX-70 / 170 / 700Pod ręką - przenośny LSX-70

Na półce LSX-170

Na podłodze LSX-700

Zaprojektowany dla twojego stylu życia:
bezprzewodowa muzyka w trzech odsłonach

Muzyka i światło

• Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki
• Wejście Aux
• Oświetlenie LED (ze skokową regulacją)

Inteligentny timer

• Funkcje odtwarzanie z timerem
i sleep dla oświetlenia i muzyki

• Konfiguracja z poziomu smartfonu/tabletu
za pomocą aplikacji DTA Controller

Zdalne sterowanie

• Sterowany za pomocą aplikacji
DTA Controller

• Smukły pilot wielkości karty (LSX-170/700)



Weź go ze sobą, najbardziej relaksujący nastrój...

W trakcie rozmowy lub podczas zadumy i kontemplowania, LSX-70 jest 

gotowy, abyś mógł zanurzyć się w świecie, który jest twoją własnością.

szampański złoty / brązowy / czarny

Zestaw audio z oświetleniem
LSX-70 / 170 / 700LSX-70



Koncepcja produktu
Sofa w salonie dziennym to nie jedyne miejsce do relaksu. Każdy ma swoją ulubioną prze-

strzeń: rozkoszowanie się wieczorną bryzą przy oknie, w sekretnym pokoju na poddaszu 

- a może nawet na schodach. Zamysłem LSX-70 jest stworzenie przyjemnej i uspokajającej 

atmosfery gdziekolwiek zamierzasz się udać. Cylindryczny LSX-70 ma średnicę 9,4 cm 

i dzięki wykończeniu materiałem o fakturze syntetycznej skóry jest łatwy do przenosze-

nia. Dwa przetworniki umieszczone na górze i na dole urządzenia zaprojektowano w celu 

odtwarzania dookólnego dźwięku w zakresie 360 st. Dostrojenie pod kątem uzyskiwanej 

głośności gwarantuje perfekcyjne zrównoważenie brzmienia, niezależnie od tego, czy 

słuchamy cicho sami, czy też mocno podkręcamy głośność. Weź LSX-70 i znajdź swoje 

ulubione miejsce. 

Zestaw audio z oświetleniem
LSX-70 / 170 / 700LSX-70

Akumulator

Wbudowany akumulator zapewnia mak-

symalną mobilność. Wystarczy odłączyć 

system od gniazdka i wziąć urządzenie

ze sobą. 

Skórzane pokrycie

Wykończenie powierzchni urządzenia sztuczną 

skórą miało na celu połączenie wnętrza z naturą. 

Wybierz jedną z trzech, bogato teksturowanych 

wersji kolorystycznych.
szampański złoty / brązowy / czarny



Zestaw audio z oświetleniem
LSX-70 / 170 / 700

Kształty uformowane przez muzykę, wyłaniają się z ciemności

Wypełnij przestrzeń dźwiękiem, tworząc chwile sztuki.

Medytuj przy ulotnym pięknie.

LSX-170

szampański złoty / brązowy / czarny



Zestaw audio z oświetleniem
LSX-70 / 170 / 700LSX-170

Koncepcja produktu
Stworzony z myślą o ustawieniu na półce, LSX-170 wykorzystuje dwa głośniki, które 

zostały skierowane do góry. Dźwięk i światło rozpraszane są poziomo w promieniu 360 

stopni, co umożliwiło nadanie LSX-170 ikonicznej formy. Całe urządzenie zaprojektowali-

śmy po to, aby wyrazić ten okrąg światła i dźwięku. Pojawiają się dwa pierścienie światła, 

symbolizując rozprzestrzeniający się okrąg dźwięku. 

Sześć diod LED rozlokowanych wokół podstawki urządzenia tworzy świecący efekt halo, 

gdy urządzenie podświetlone jest przez reflektor znajdujący się w podstawie, tworząc 

niemal mistyczne wrażenie, które wydobywa naturalną duchowość muzyki. 

Reflektor dźwięku i światła

Dźwięk i światło rozpraszane są w promieniu 360 

stopni, przy zachowaniu optymalnej efektywności, 

przez stożkową membranę pokrytą aluminium i po-

lerowaną aż do uzyskania lustrzanego wykończenia. 

Taka jest natura reflektora dźwięku i światła, który 

sam w sobie stał się elementem wzorniczym.

Abażur

Abażur LSX-170 wykonany jest z dwóch jednakowo 

zakrzywionych płatów stali, materiału, który jest bar-

dzo wytrzymały i korzystny akustycznie. Efektem jest 

półprzejrzystość, więc nawet wtedy, kiedy światło nie 

zostało włączone, piękne kontury wewnętrznej formy 

pozostają widoczne. 



Zestaw audio z oświetleniem
LSX-70 / 170 / 700

Muzyka znajdzie drogę do twojego serca

Ze smukłej formy, skrzydła światła rozprzestrzeniają się po powierzchni 

ściany. Niech muzyka poruszy twoją duszę i twój nocny blask. 

LSX-700

czarny / brązowy / biały



Zestaw audio z oświetleniem
LSX-70 / 170 / 700LSX-700

Koncepcja produktu
Ten wolnostojący system audio łączy w jednej obudowie głośniki i oświetlenie wnętrza. 

Zaprojektowaliśmy LSX-700 jako smukłą, kompaktową kolumnę, aby dyskretnie kompono-

wała się z pokojem, nawet stojąc w narożniku. Element w kształcie pryzmatu ma nie więcej 

niż 9 cm. Źródła dźwięku i światła umieszczone są obok siebie, aby stworzyć wrażenie, iż 

dźwięk staje się widoczny. Kształty stworzone przez światło i cienie tańczące na ścianach 

tworzą jedyny w swoim rodzaju spektakl i atmosferę. Naturalny, otwarty dźwięk LSX-700 

uzyskano poprzez umieszczenie dwóch głośników z tyłu urządzenia pod kątem 45 stopni 

w lewo i w prawo, w celu odbicia dźwięku od ścian. Trzeci głośnik znajduje się na górze 

urządzenia, gwarantując akustyczny obraz, który pozostaje otwarty i czysty. Ciesz się 

spokojnym miejscem, które ukazuje różne aspekty podczas dnia i w nocy. 

Wysoka jakość wykończenia

Wykończenie powierzchni sztuczną skórą miało 

na celu połączenie wnętrza z naturą. Wybierz 

jedną z trzech, bogato teksturowanych wersji 

kolorystycznych.

Zaawansowane ustawienia dźwięku

Skorzystaj z aplikacji DTA Controller i określ 

miejsce ustawienia oraz odległość od ściany, 

a dźwięk automatycznie zostanie dostrojony tak, 

aby zapewnić optymalną jakość. 
W narożniku Przy ścianie



Reflektor dźwięku i światła

Głośnik średniotonowy
6 regulowanych diod LED

Skórzane wykończenie

Odbiornik IR/Bluetooth

2,8 m

Φ300 mm
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Przód Tył

Interfejs

Głośniki zakresu 
wysokiego i niskiego

Zdalne sterowanie

Przód

Tył

Reflektor dźwięku i światła
Wysokotonowy

Niskotonowy

Perforowany metal

Interfejs

Odbiornik IR/Bluetooth

11 regulowanych diod LED
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1,3 m

Wejście Aux
Zdalne sterowanie

Wysokotonowy

Wewnętrzna bateria

Odbiornik Bluetooth

Skórzane wykończenie

Wejście Aux

Wejście Aux

Interfejs

Adapter zasilania

24
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Przód

Reflektor dźwięku i światła

Tył

4 regulowane diody LED

271 mm 94 mm

LSX-700 LSX-170 LSX-70

Specyfikacja techniczna LSX-700

Wersja Bluetooth Ver. 2.1 + EDR (A2DP)

Kodek audio Bluetooth SBC, AAC, aptX®

Złącze wejściowe 3,5 mm stereo mini jack

Przetworniki 7 cm pełnozakresowe x 2, 6 cm pełnozakresowy x 1

Wymiary (S x W x G, z podstawką) 300 x 1154 x 300 mm

Waga 5,7 kg

Kolor biały, brązowy, czarny

Czas odtwarzania (na wewnętrznej baterii) -

LSX-170

Ver. 2.1 + EDR (A2DP)

SBC, AAC, aptX®

3,5 mm stereo mini jack

9 cm niskotonowy x 1, 3 cm wysokotonowy x 1

271 x 290 x 271 mm

3,3 kg

brązowy, czarny, szampański złoty

-

LSX-70

Ver. 2.1 + EDR (A2DP)

SBC, AAC, aptX®

3,5 mm stereo mini jack

5,5 cm niskotonowy x 1, 4 cm wysokotonowy x 1

94 x 241 x 94 mm

0,95 kg

brązowy, czarny, szampański złoty

Około 8 godzin (moc wyjściowa 200 mW)

Smart Timer, sterowanie za 
pomocą aplikacji

Aplikacja DTA Controller pozwala 

obsługiwać podstawowe i zaawansowane 

funkcje, zapewniając jeszcze bogatsze 

doświadczenie

Odtwarzacz muzyczny
Wybierz i odtwórz muzykę 

wprost ze swojego smartfonu 

lub tabletu.

Inteligentny timer
Ustaw timer, aby w różnym 

czasie włączyć lub wyłączyć 

dźwięk i światło, także 

w konkretne dni tygodnia. 

Zdalne sterowanie
Włącz lub wyłącz i dopasuj 

intensywność w ramach 

10-poziomowego zakresu 

jasności, a także reguluj 

poziom głośności.

App Store

Google Play


