
Minx Xi

Launch Pack: September 2013



18. September 2013 2



Úvod

• Pre ďalší úspešný rast digitálnych zvukových systémov Cambridge Audio 
sme vytvorili fantastický nový produkt: Minx XI

• Po veľkom úspechu našich streamovacích zariadení ako sú NP30 a 
StreamMagic 6, sme tentoraz vyvinuli jedno zariadenie pre všetky
digitálne potreby zákazníka

• Minx XI je navrhnutý pomocou nášho hlavného pravidla “Sound First –
zvuk je na prvom mieste” a ponúka zákazníkovi vynikajúcu zvukovú kvalitu
a jednoduché užívateľské rozhranie

• Môže streamovať hudbu zo siete, cez USB, z telefónu či tabletu, z 
internetového rádia, a ponúka množstvo vstupov pre iné zariadenia

• Pre detailné vysvetlenie funkcií, výhod a možností sme pripravili tento
sales pack (balíček)
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Čo je v balíku

Obsah:

• Vlastnosti a výhody

• Technológie a postavenie na trhu

• Ceny a dostupnosť
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Vitajte v Minx Xi

• Náš Londínsky tím inžinierov vyvinul Minx XI ako hub pre 
všetky požiadavky zákazníkov na prehrávanie digitálnej hudby

• Minx XI používa našu overenú StreamMagic aplikáciu ako
interface, a zároveň múže byť ovládaný aj cez predný panel a 
IR diaľkové ovládanie

• Ako všetky Cambridge Audio produkty má nekompromisný
zvuk, je v ňom použité toroidné trafo a špičkový Wolfson
WM8728 24-bit/96kHz DAC prevodník
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Minx Xi hlavné výhody

• Streamujte všetku Vašu hudbu zo siete

• Minx XI sa pripojí do Vašej siete, a bude streamovať akúkošvek
hudbu uloženú v počítači či NAS serveri, uloženú v rôznych audio 
formátoch až do rozlíšenia 24/96

• Prístup k lokálnym médiám

• Taktiež môžete prehrávať hudbú uloženú na USB kľúči alebo
hardisku, a to jednoducho cez Minx XI 

• Bluetooth v najvyššej kvalite

• Minx XI podporuje ako štandardné Bluetooth (SBC), tak aj aptX, 
najkvalitnejší prenos zvuku cez Bluetooth

• Flexibilné ovládanie

• Všetky funkcie Minx Xi sú jednoducho prístupné cez Cambridge 
Audio Stream Magic aplikáciu pre iOS a Androi, tak aj pomocou
dodávaného diaľkového ovládania.
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Minx Xi hlavné výhody

• Smartfóny a tablety

• Ak chcete streamovať hudbu zo smartfónu alebo tabletu, Minx Xi obsahuje
Bluetooth konektivitu kompatibilnú s akýmkoľvek modelom Bluetooth 
zariadenia. Navyše Stream-magic aplikácia pre iOS a Android prehrávanie
obsahu uloženého v telefóne či tablete cez Minx Xi aj po Vašej bezdrôtovej
sieti v tej najlepšej možnej kvalite bez obmedzení v dosahu Bluetooth
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Minx Xi konektivita

Sub out

Digitálne vstupy

Repro Terminály, 
odnímateľné pre 
použitie ako “banány”

Analógové
vstupy

Wi Fi konektor
(Wi Fi kľúč v 
dodávke)

Lokálne USB úložisko, 
aj nabíja väčšinu zariadení

BT100 konektor
(BT100 v dodávke)
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Minx Xi hlavné výhody

• Široká podpora Codec-ov

• Akokoľvek je Vaša hudba uložená, Minx Xi ju môže prehrať. 
Nielen z akéhokoľvek miesta (PC, Sieť, smartfón), ale aj takmer
použitím akéhokoľvek codec-u, do štúdiovej kvality 24-
bit/96kHz vo WAVe či FLACu alebo inými CODEC-mi vrátane
Apple Lossless, MP3, AAC, či OGG Vorbis aj s 88.2kHz 
samplovaním.

• Vždy aktuálne

• Použitím našej mnohonásobne oceňovanej platform Stream 
Magic, (What Hi Fi streamer roka 2011(NP30) & 2012 (Stream 
Magic 6), môže Minx Xi prijímať updaty firmware cez internet, 
aby bol vždy aktuálny so všetkými novinkami, ktoré pre Vás
naši inžinieri pripravia.

18. September 2013 10



Minx Xi hlavné býhody
• Externé vstupy

• Minx XI má ako analógové, tak aj digitálne
externé vstupy, umožňujúce pripojenie
externých zariadení ako TV, Blu-Ray, a 
taktiež 3.5mm a USB vstup na prednom
panely so slúchadlovým výstupom. Navyše
až dva USB vstupy môžu nabíjať Váš telefón
a mnoho iných USB zariadení

• Audiofilský výkon
S toroidným transformátorom je Minx Xi 
zároveň veľmi kvalitným Class AB 
zosilňovačom, s výkonom plných 40W RMS 
na 8 Ohm a 55W RMS na 4 Ohm.
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Trh a príležitosti

• V posledných rokoch sa tradičný trh Hi Fi komponentov mení a rastie dopyt
po all-in-one systémoch

• Tento trh je nesmierne rozmanitý v cenách i kvalite, s cenami od €200 do 
mnoho tisíc

• Úplný entry level predstavujú Japonské značky, kde sú bohužiaľ marže
stlačené na iba niekoľko málo %. Naopak high end má vysoké marže, ale 
obraty sú kvôli vysokým cenám nízke.

• Našim cieľom je ponúknuť vynikajúcu hodnotu s množstvom funkcií, s 
maržami čo najpodobnejšími tým v tradičnom hi-fi segmente.

• Neporovnávajte Minx Xi s lacnými japonskými modelmi. Majte napamäti, 
že Minx Xi zahŕňa kvalitu a výkon zariadení Azur 351A, Sonata NP30 a 
BT100 v jednom prístroji za cenu o dosť výhodnejšiu ako u samostatných
prístrojov
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Cena a dostupnosť

MOC €

Minx Xi 799,-

Minx XI: dostupné celosvetovo, ..Teraz!
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