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Triangle AIO C 

Odtwarzacz strumieniowy z DLNA, Wi-Fi, multiroom

RAFKO Dystrybucja, wyłączny przedstawiciel Triangle w Polsce, informuje o wprowadzeniu do

oferty nowego odtwarzacza strumieniowego multiroom Triangle AIO C.

Niska cena, wysoka jakość wykonania, dobry dźwięk i elastyczna funkcjonalność - to najkrótsza

charakterystyka odtwarzacza AIO C.



Zadanie  AIO  C  jest  proste  jak  sam  odtwarzacz  -  bycie  pomostem  między  urządzeniami

analogowymi a Twoim smartfonem z usługami sieciowymi i plikami.

AIO C podłączysz bezprzewodowo do swojego routera w mniej niż minutę - bez wpisywania hasła,

jeśli skorzystać z funkcjonalności WPS.

Podobnie krótką chwilę zajmie Ci podłączenie urządzenia do Twojego domowego systemu audio.

Wystarczy,  że  posiadasz  w  swoim  domowym  systemie  audio  wejście  optyczne  lub  2xRCA.

Występują one w praktycznie każdym wzmacniaczu i amplitunerze stereo lub kina domowego, a

także w większości aktywnych głośników stereo.



AIO C odtwarza pliki audio w wysokiej rozdzielczości do 24/192 z serwerów NAS z DLNA, a

także  pozwala  na  korzystanie  z  radia  internetowego oraz  wszystkich  najpopularniejszych usług

streamingowych audio: Spotify, Tidal i Deezer (tylko dla subskrybentów).

Obsługa odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji która umożliwia między innymi: 

• obsługę usług streamingowych:

• Spotify, Deezer, Tidal (tylko dla subskrybentów)

• obsługę radia internetowego: TuneIn

• przełączanie się między urządzeniami (strefami)

• powtarzanie utworu / album

• wyszukiwanie muzyki

• grupowanie urządzeń w strefy

• party mode

• pomiar jakości sygnału Wi-Fi

• tworzenie playlist

• dodawanie do ulubionych

• odtwarzanie muzyki z serwerów NAS z DLNA



• tryb stereo dla dwóch głośników AIO 3

• programowanie budzika i wyłączenia po określonym czasie (tylko dla aktywnego głośnika

AIO 3)

Cena: Triangle AIO C – 699zł

Warto przypomnieć najważniejsze fakty na temat Triangle:

• przedsiębiorstwo istnieje nieprzerwanie od 35 lat

• produkcja serii Magellan oraz Signature odbywa się we Francji

• najważniejszą serią produktową jest wprowadzona w 2015 roku Esprit EZ

• od 2015 roku firma  zmieniła  kurs  jeśli  chodzi  o  sposób wykańczania  kolumn oraz  ich

brzmienie łagodząc styl grania oparty o skraje pasma



• Triangle słynie z głośników tubowych opartych o tytanową membranę 

• Triangle  słynie  z  dedykowanych  głośników  średniotonowych  opartych  o  membrany  z

powlekanych włókien celulozowych

• Triangle  jako  pierwsza  firma  na  świecie  zaprezentowała  kolumny  z  wyodrębnionym

głośnikiem  wysokotonowym  na  szczycie  obudowy  –  następnie  wiele  innych  firm

skopiowało to rozwiązanie, a niektóre uczyniły zeń swój znak rozpoznawczy

• Wybrane  modele  Triangle  to  kolumny  bipolarne:  Magellan  Grand  Concert,  Magellan

Concert, Magellan Quatuor, Australe Esprit EZ

• W ofercie znajdują się bliźniacze z wyglądu serie: Signature oraz Genese. Warto pamiętać,

że łączy je wygląd, ale dzieli co najmniej: miejsce produkcji, technologie przetworników,

obudowa i jej wykończenie

• Kolumny  Triangle  bardzo  często  łączone  są  ze  wzmacniaczami  Musical  Fidelity,

szczególnie dotyczy to serii Magellan i produktów Nu-Vista



Każdy projekt akustyczny od Triangle wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii, które

uczyniły  z  Triangle  liderem  francuskiego  rynku  kolumn  głośnikowych.  Wśród

najważniejszych narzędzi warto wymienić:

• laserowy system pomiaru zniekształceń Klippela

• drukarki przestrzenne i narzędzia do budowy prototypów

• najnowsze oprogramowanie CAD

• system pomiaru akustycznego MLSSA

• elektroakustyczny system pomiarowy CLIO

http://www.rafko.com/

http://www.triangle.rafko.pl 

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Lemański

e-mail: marketing@rafko.com

tel. (85) 747 97 58

tel. kom. 607 266 622

W kwestiach technicznych:

Rafał Koc

e-mail: rafko@rafko.com

tel. (85) 747 97 51
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