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Creative na nowo definiuje domowy sprzęt audio dzięki serii
bezprzewodowych, modułowych głośników Bluetooth
ZiiSound™ Dx

WARSZAWA – 9 maja 2011 r. – Firma Creative Technology Ltd zaprezentowała całkowicie
nową kategorię głośników bezprzewodowych – modułowe głośniki Bluetooth z serii ZiiSound™
Dx. Nowa seria składa się jednoelementowych głośników bezprzewodowych ZiiSound D5x i
ZiiSound D3x i bezprzewodowego subwoofera ZiiSound DSx. Wprowadzając w pełni
bezprzewodowe rozwiązania modułowe, Creative zmienia sposób, w jaki konsumenci kupują
domowe systemy audio.

ZiiSound D3x

ZiiSound D5x

ZiiSound DSx

Elastyczna konfiguracja
Seria głośników ZiiSound™ Dx rewolucjonizuje domowe systemy audio. W nowym systemie
głośniki bezprzewodowe łączą się niezależnie ze stereofonicznymi urządzeniami Bluetooth,
takimi jak telefony iPhone, Blackberry Android czy tablety iPad i Creative ZiiO. Można je także
skonfigurować po bezprzewodowym podłączeniu większej liczby głośników, aby utworzyć

wielokanałowy domowy system audio. Głośniki z serii ZiiSound DX wykorzystują technologię
audio apt-X, aby uzyskać wyjątkową jakość dźwięku.
W przeciwieństwie do tradycyjnych zestawów głośnikowych użytkownicy nie muszą już
kupować

ustalonej

konfiguracji

głośników

do

określonego

zastosowania

w domu.

Jednoelementowe, w pełni bezprzewodowe modułowe głośniki Creative pozwalają
użytkownikom rozbudowywać swoje konfiguracje — mogą oni zacząć od pojedynczego
głośnika i dodawać bezprzewodowo kolejne.


Zacznij prosto
1 x ZiiSound D5x
lub
1 x ZiiSound D3x



Dodaj bas
1 x ZiiSound D5x + 1 x ZiiSound DSx
lub
1 x ZiiSound D3x + 1 x ZiiSound DSx



Poszerz scenę dźwiękową
1 x ZiiSound D5x (kanał lewy) + 1 x ZiiSound D5x (kanał prawy)
lub
1 x ZiiSound D3x (kanał lewy) + 1 x ZiiSound D3x (kanał prawy)



Stwórz pełny bezprzewodowy system głośnikowy
1 x ZiiSound D5x (kanał lewy) + 1 x ZiiSound D5x (kanał środkowy) + 1 x ZiiSound
D5x (kanał prawy) + 1 x ZiiSound DSx

Elastyczne rozmieszczenie
Wbudowana swoboda dodawania lub odejmowania głośników oznacza, że ten sam zestaw może
mieć wiele zastosowań. Użytkownicy będą mogli teraz utworzyć różne zestawy głośnikowe —
odpowiednie do muzyki, filmów i gier — dla różnych pomieszczeń w domu.



Jednoelementowy głośnik do słuchania muzyki w łóżku.



Zestaw głośnikowy 2.1 do sypialni lub gabinetu — do gier i słuchania muzyki.



Zestaw głośnikowy 3.1 do salonu — do muzyki, filmów i gier.

Niski podstawowy koszt początkowy
Zastosowanie w pełni bezprzewodowych głośników modułowych przekłada się również na
oszczędności. Każdy może teraz zakupić pojedynczy, w pełni bezprzewodowy głośnik
modułowy za jedyne 599 PLN, mając pewność, że będzie mógł w przyszłości dodać kolejne
głośniki. Inaczej niż w przypadku tradycyjnych zestawów głośnikowych, gdzie rozbudowa lub
zmiana dotychczasowej konfiguracji wiąże się z zakupem kolejnego systemu, co przekłada się
na wysoki koszt zakupu kilku zestawów.
„Pełna bezprzewodowa budowa modułowa zmienia wszystko, jeżeli chodzi o domowe zestawy
głośnikowe – zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dla sprzedawców detalicznych. Seria
ZiiSound DX pozwala konsumentom korzystać ze swobody, jaką daje możliwość rozpoczęcia
budowy zestawu od jednego głośnika i jego rozbudowy do wielokanałowego systemu audio” —
powiedziała Ting Lai Chu, wiceprezes grupy zaawansowanych multimediów w firmie Creative
Technology Ltd.
„Dla sprzedawcy zmiana wcale nie jest mniejsza. Obecnie sprzedawcy muszą mieć na stanie
szereg różnych konfiguracji do określonych zastosowań, przez co ich ekspozycja staje się
zdecydowanie trudniejsza. Dzięki nowej serii bezprzewodowych głośników modułowych
Creative wystarczy, że sprzedawcy będą mieli na stanie trzy modele ZiiSound DX, aby
zaspokoić potrzeby klientów w zakresie jedno- lub wielokanałowych zestawów głośnikowych”
— dodała.
Najważniejsze cechy w pełni bezprzewodowych głośników modułowych z serii ZiiSound Dx
ZiiSound D5x
Flagowy modułowy system głośników bezprzewodowych


Współpraca ze wszystkimi urządzeniami i telefonami komórkowymi zgodnymi ze
stereofonicznym interfejsem Bluetooth*.



Łatwość rozbudowy w celu zwiększenia jakości dźwięku — możliwość
bezprzewodowego łączenia z dodatkowymi bezprzewodowymi modułami
głośnikowymi ZiiSound D5x i bezprzewodowymi subwooferami ZiiSound DSx.



Wysoka jakość dźwięku bezprzewodowego dzięki kodekowi apt-X.



Precyzyjna kontrola głośności po zastosowaniu dołączonego transmitera
Bluetooth BT-D5.



Wydajne wzmacniacze cyfrowe i światowej klasy strojenie zapewniają uderzającą
dokładność i nieporównywalną z niczym szczegółowość.



Możliwość połączenia z bezprzewodowych subwooferem ZiiSound DSx w celu
uzyskania głębokiego basu lub z dodatkowymi głośnikami ZiiSound D5x do
zastosowań stereo lub surround.



Ładowanie urządzeń iPhone lub iPod podczas odtwarzania dźwięku**.



Jednoelementowa konstrukcja minimalizuje wibracje, pozwalając uzyskać
najwyższą jakość dźwięku.



Zintegrowane wejście AUX dla innych urządzeń audio.

*Urządzenia zgodne ze standardem Bluetooth A2DP.
**Za pośrednictwem transmitera Bluetooth BT-D5.

ZiiSound D3x
Przystępny jednoelementowy modułowy system głośnikowy stworzony z myślą
o mniejszych pomieszczeniach


Współpraca ze wszystkimi urządzeniami inteligentnymi i telefonami
komórkowymi zgodnymi ze stereofonicznym interfejsem Bluetooth*.



Łatwość rozbudowy w celu zwiększenia jakości dźwięku — możliwość
bezprzewodowego łączenia z dodatkowymi bezprzewodowymi modułami
głośnikowymi ZiiSound D3x i bezprzewodowymi subwooferami ZiiSound DSx.



Wysoka jakość dźwięku bezprzewodowego dzięki kodekowi apt-X.



Wydajne wzmacniacze cyfrowe i światowej klasy strojenie zapewniają uderzającą
dokładność i niezrównaną szczegółowość.



Możliwość połączenia z bezprzewodowych subwooferem ZiiSound DSx w celu
uzyskania głębokiego basu lub z dodatkowymi głośnikami ZiiSound D3x do
zastosowań stereo lub surround.



Jednoelementowa konstrukcja minimalizuje wibracje, pozwalając uzyskać
najwyższą jakość dźwięku.



Zintegrowane wejście AUX dla innych urządzeń audio.

*Urządzenia zgodne ze standardem Bluetooth A2DP.

ZiiSound DSx
Modułowy subwoofer bezprzewodowy współpracujący z głośnikami ZiiSound D5x
i ZiiSound D3x


Współpracuje z głośnikami ZiiSound D5x lub ZiiSound D3x, zapewniając
poszerzone i głębokie basy.



Zawiera symetrycznie obciążony moduł akustyczny Creative SLAM™
zapewniający charakterystyczny, głęboki i dynamiczny dźwięk basu.



Niezawodna technologia bezprzewodowa zapewnia nieograniczoną swobodę
wyboru umiejscowienia subwoofera.

Cena i dostępność
Modułowe głośniki bezprzewodowe z serii ZiiSound Dx będą dostępne w Polsce
w następujących sugerowanych cenach detalicznych:


Modułowy głośnik bezprzewodowy Creative ZiiSound D5x będzie dostępny począwszy
od końca czerwca 2011 roku po sugerowanej cenie detalicznej 1199 PLN



Modułowy głośnik bezprzewodowy Creative ZiiSound D3x będzie dostępny począwszy
od sierpnia 2011 roku po sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN



Modułowy subwoofer bezprzewodowy Creative ZiiSound DSx będzie dostępny
począwszy od końca czerwca 2011 roku po sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN

Więcej informacji na temat bezprzewodowych głośników modułowych z serii ZiiSound Dx
można znaleźć pod adresem www.creative.com/purewireless.

Informacje o firmie Creative
Creative to światowy lider w dziedzinie produktów przeznaczonych do cyfrowej rozrywki,
współpracujących z komputerami osobistymi i Internetem. Firma zasłynęła z produkcji kart
dźwiękowych Sound Blaster rozpoczynając multimedialną rewolucję. Dziś Creative stanowi
awangardę rozrywki cyfrowej na platformie PC, m.in. dzięki wielokrotnie nagradzanym
odtwarzaczom MP3 serii Zen. Nowoczesne rozwiązania sprzętowe, opatentowane technologie,
oprogramowanie i usługi, wykorzystujące możliwości Internetu, dostarczają klientom wysokiej
jakości rozrywkę - zawsze i wszędzie. Creative rozszerza możliwości komputerów osobistych
poprzez szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych kart dźwiękowych z rodziny Sound
Blaster, interaktywnych produktów PDE, takich jak odtwarzacze MP3, przenośne centra
rozrywki, głośniki multimedialne i słuchawki, a także kamery internetowe i cyfrowe oraz inne
peryferia przeznaczone dla komputerów.
Informacje o firmie PowerSales International
PowerSales International – firma świadcząca usługi zarządzania procesami sprzedaży
i marketingu. Firma PowerSales International powstała w marcu 2009 r. i jest prowadzona przez
Marcina Kindlera, wieloletniego Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną
i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie zarządu PowerSales International we wprowadzaniu
i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat daje pewność zachowania najwyższych
standardów współpracy z partnerami i klientami końcowymi. Współpraca PowerSales
International z Creative Labs opiera się na zasadach outsourcingu. Umożliwia to optymalizacje
kosztów i łatwiejsze dostosowanie działań producenta do potrzeb lokalnych rynków. W lutym
2010 firma PowerSales International podpisała umowę z firmą Belkin – producentem rozwiązań
sieciowych, akcesoriów komputerowych i elektronicznych – na zarządzanie procesami sprzedaży
i marketingu w Polsce.
###
Niniejsze ogłoszenie dotyczy produktów oferowanych w Europie. Dostępność może ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia oraz może być różna w innych krajach w zależności od czynników lokalnych i wymagań. Inspire,
Sound Blaster i ZEN są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology Ltd. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne użyte znaki towarowe stanowią własność ich prawnych
właścicieli.

