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Creative poszerza serię bezprzewodowych głośników
o jednoelementowy głośnik Bluetooth D80
WARSZAWA – 9 maja 2011 r. – Firma Creative Technology Ltd zaprezentowała całkowicie
bezprzewodowy, jednoelementowy głośnik Bluetooth D80. Najnowszy model głośników
bezprzewodowych Creative jest jednocześnie najbardziej przystępnym cenowo
jednoelementowym głośnikiem Bluetooth w historii firmy — aby zapewnić jego popularność na
rynku, został wyceniony na zaledwie 159 PLN.
„Tempo, w jakim urządzenia Bluetooth z wbudowanymi
funkcjami odtwarzania muzyki zdobywają popularność
wzrosło ogromnie w ciągu kilku ostatnich lat. Większość
osób przechowuje dziś swoją muzykę w przenośnych
urządzeniach z interfejsem Bluetooth, takich jak iPhone,
telefon z systemem Android, Blackberry lub na tabletach

Creative D80

iPad lub Creative ZiiO. Głośnik Creative D80 został zaprojektowany jako niewielki głośnik
Bluetooth doskonale nadający się do współpracy z tymi urządzeniami bezprzewodowymi. Co
więcej, łącząc Creative D80 z odtwarzaczem Creative ZEN Style M300, dostaje się jeden
z najtańszych dostępnych na rynku bezprzewodowych systemów muzycznych” — powiedziała
Ting Lai Chu, wiceprezes grupy zaawansowanych multimediów w firmie Creative Technology
Ltd.

Najważniejsze cechy głośnika bezprzewodowego Creative D80


Odtwarzanie wysokiej jakości dźwięku bezprzewodowego ze wszystkich zgodnych
stereofonicznych urządzeń Bluetooth*, takich jak iPhone, Blackberry, telefony i tablety
takie jak Creative ZiiO i iPad.



Szybkie i łatwe połączenie Bluetooth.



Zasilanie z sieci energetycznej.



Dwa pełnozakresowe głośniki o średnicy 3 cali zapewniają pełny i dynamiczny dźwięk.



Dostępny w kolorze białym z różową, niebieską lub zieloną osłoną albo w kolorze
czarnym z czarną osłoną.



Zintegrowane wejście AUX dla innych urządzeń audio.

*Obsługa profilu A2DP/AVRCP.

Cena i dostępność
Głośniki bezprzewodowe Creative D80 będą dostępne w w Polsce od połowy maja 2011 r.
w sugerowanej cenie detalicznej 159 PLN

Więcej informacji na temat bezprzewodowych głośników Creative D80 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.

