
A hagyományos Bowers & Wilkins hangrendszerek célja évtizedek óta, a legmagasabb 

minőségű hangzás meghatározása. Az új Formation Audio-nak köszönhetően, a 

kompromisszummentes hangzás iránti elkötelezettség társult a 21. századi vezeték nélküli 

lejátszás kényelmével. Végre elérhetővé vált a magas minőségű vezeték nélküli streaming 

- a meglévő hagyományos rendszeréről vagy komponenseiről, CD lejátszó, lemezjátszó 

stb. - egy Formation szériás hangsugárzóra, bárhol az otthonában. Az analóg / digitális 

konverterünk biztosítja, hogy ne legyen szünet vagy megszakadás a hangban, míg a 96 kHz 

/ 24 bites felbontású streaming pedig megőrzi a legendás Bowers & Wilkins részletgazdag 

hangzását. Gondoljunk csak bele – a meglévő hangrendszerének minőségét, bárhová 

streamelheti vezetékek nélkül. Ez az, amiért a Bowers & Wilkins Formation a hang 

legmagasabb formája. 

ALAKÍTSA A VEZETÉKES HANGZÁST 
VEZETÉK NÉLKÜLIVÉ.



Modell Formation Audio

Leírás Vezeték nélkül audió hub

Technikai jellemzők Apple® AirPlay 2® technológia 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Bluetooth 
 Kimagasló minőségű analóg /digitális konverter (ADC) 
 Kimagasló minőségű digitális /analóg konverter (DAC)

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozás Optikai digitális bemenet (Toslink) 
 Analóg audió bemenet ( 2 x RCA) 
 Koaxiális digitális kimenet (1 x RCA) 
 Analóg audió kimenet ( 2 x RCA) 
 Hálózat (RJ45 Ethernet vagy WiFi) 
 USB – csak szervíz

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Méretek Magasság: 44mm  
 Szélesség: 215mm 
 Mélység: 263mm

Súly 1.0kg

AirPlay 2 kompatibilitás iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,  
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 komptibilis. 

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. Mindegyik 
termék ebben a hálózatban dinamikusan választja ki az audió 
- adat kapcsolat optimális útvonalát, annak érdekében, hogy 
stabil streamelési élményt nyújtson. Ezért a Formation termékek 
Magas hálózati rendelkezésre állás (HiNA) tanúsítvánnyal ren-
delkeznek, hogy megfeleljenek az ERP-irányelvben meghatáro-
zott megfelelő teljesítmény felvételi igényeknek.


