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Zatrzymaj się! Posłuchaj. Poczuj moc i piękno muzyki.

Instrukcja obsługi
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Spis treściDzień dobry

Gratulujemy wyboru tego wyjątkowego urządzenia i dziękujemy, że 
zaufali Państwo firmie LINDEMANN, której celem jest ukazywanie piękna 
muzyki i prawdy brzmienia. Życzymy Państwu wiele radości i długich, 
niezapomnianych wieczorów przy odsłuchu ulubionych nagrań. 

Seria urządzeń musicbook to obecnie technologicznie 
najnowocześniejszy i najlepiej brzmiący system audio na audiofilskim 
rynku. 

Nasze konstrukcje tworzymy i budujemy w Niemczech. W ten niezwykły 
produkt włożyliśmy całą naszą pasję i ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie. Zbudowaliśmy system, który w stopniu doskonałym 
reprodukuje całe piękno oraz naturalność zapisanego dźwięku.

Musicbook otworzy przed Państwem niczym nieograniczoną krainę 
muzyki, marzeń, pozytywnej energii i niezwykłych doznań! 

Nie znajdą Państwo zestawu, który byłby zdolny wierniej oddać ducha i 
kolorystykę nagrania! 

Życzymy wiele radości podczas odsłuchów!

Zespół LINDEMANN

Ten produkt odpowiada przepisom dyrektywy europejskiej 2006/95/EG (wytyczna bezp. urz. niskiego napięcia), 
2004/108/EG (zgodność elektromagnetyczna) i 2009/125/EG (dyrektywa ekologiczna).

© 2013 Lindemann audiotechnik GmbH
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję.
Zapoznanie się ze wszystkimi uwagami i wskazówkami ułatwi Państwu 
korzystanie z naszych produktów i objaśni ich obsługę. Opisaliśmy 
tu wszelkie kwestie, które ukażą Państwu walory naszych urządzeń 
i umożliwią pełnię satysfakcji z ich wyboru! Prosimy o zachowanie tej 
instrukcji, by zawsze mogła być Państwu pomocą. 

• Zalecamy przeczytanie Instrukcji przed uruchomieniem urządzenia.
• Prosimy o zastosowanie się do wszystkich zawartych tu wskazówek, co zapewni 

Państwu pełnię satysfakcji z wyboru najwyższej jakości produktów audio firmy 
Lindemann. 

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę wrócić do lektury Instrukcji, 
która zawiera odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

• Przede wszystkim proszę sprawdzić, czy napięcie zasilania w Państwa gniazdach 
odpowiada wartościom wskazanym w tabliczce na spodzie urządzenia.

• Do podłączenia urządzenia proszę użyć kabla dostarczonego przez firmę 
Lindemann lub innego, zgodnego z przepisami bezpieczeństwa. Zdecydowanie 
odradzamy podłączenie urządzenia do sieci bez uziemienia ochronnego. 
Niewłaściwe przyłącze może wpływać na pracę urządzenia i bezpieczeństwo.

• Również gniazdo sieciowe powinno być zgodne z przepisami. Kabel sieciowy 
należy ułożyć tak, aby nie był skręcony lub przyciśnięty. Należy zadbać o to, by 
dostęp do kabla i gniazda nie był niczym utrudniony. 

• Urządzenie należy chronić przed deszczem, dużą wilgotnością i pracą na 
świeżym powietrzu. By nie narazić się na pożar czy porażenie elektryczne nie 
należy wystawiać urządzenia na deszcz czy działanie wilgoci. 

• Obok urządzenia nie należy stawiać żadnych naczyń wypełnionych wodą (jak 
wazony, filiżanki). Do jego wnętrza nie mogą dostać się żadne płyny.

• Prosimy o nie wprowadzanie żadnych zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. 
Nieautoryzowane ingerencje mogą wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo 
i pełną  funkcjonalność urządzenia. W takim przypadku następuje utrata 
gwarancji.

• Urządzenie oraz pilot nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie 
gorąca, w postaci promieni słonecznych czy otwartego ognia. Zalecamy zadbanie 
o odpowiednią wentylację urządzenia. Nie montujemy go w zamkniętych 
szafkach czy w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy piece.

• Ustawienie urządzenia winno umożliwiać w każdej chwili dostęp do głównego 
wyłącznika, który znajduje się na jego tylnej ściance. Nie zalecamy pozostawiania 
uruchomionego urządzenia bez jakiegokolwiek nadzoru. Jeśli przez dłuższy 
czas nie będą Państwo korzystali z urządzenia, należy wyłączyć je albo 
wyłącznikiem na tylnej ściance albo bezpośrednio z gniazdka sieciowego. Jeśli 
zauważą Państwo niepokojące zjawiska (dym, skwierczenie, nietypowy zapach) 
to natychmiast urządzenie należy wyłączyć, najlepiej wyjmując kabel zasilający 
z sieci.

• Czyszczenie i odkurzanie urządzenia należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest 
ono odłączone od sieci. Wykorzystujemy suchą, miękką ściereczkę z odrobiną 
środka do czyszczenia szkła. Zanim ponownie włączymy je do sieci, upewnijmy 
się, że jest całkowicie suche. Pod żadnym pozorem nie stosujmy żadnych 
rozpuszczalników (jak aceton czy rozcieńczalnik lakierów).

• W przypadku awarii proszę kontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
producenta lub bezpośrednio z firmą Lindemann. Proszę nie podejmować 
samodzielnych prób naprawy a urządzenie powierzyć tylko wykwalifikowanym 
specjalistom. Proszę nie otwierać nigdy samodzielnie obudowy - to grozi 
porażeniem niebezpiecznym napięciem lub uszkodzeniem sprzętu. 

• Niesprawne urządzenia elektroniczne nie są kwalifikowane jako zwykłe odpady 
gospodarstwa domowego i muszą zostać poddane właściwej przeróbce. Należy 
je wówczas odstawić do przygotowanych do tego miejsc.
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*Tylko musicbook 25

Zawartość pakietu

⠸

musicbook⠸ 20/25 

Odtwarzacz sieciowy musicbook 20/25 jest urządzaniem przekazującym strumień danych (zwany 
również UPnP Audio Renderer) z wbudowanym przedwzmacniaczem oraz odtwarzaczem CD*.

⠸

Antena WiFi 
Antena WiFi do zainstalowania na tylnej ściance musicbook 20/25 (potrzebna w przypadku bezprzewo-
dowej pracy z routerem).

⠸
Pilot zdalnego sterowania
Zdalne sterowanie z zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym wielokrotnego ładowania.

⠸
Kabel LAN 

Kabel sieci komputerowej LAN - CAT 6 (5m), do połączenia musicbook 20/25 z routerem.

⠸
Kabel USB 

Kabel USB (1m) do ładowania akumulatora w pilocie zdalnego sterowania.

⠸
Kabel sieciowy 

Kabel sieciowy z wtyczką Schuko (2m) do podłączenia do sieci zasilającej. 
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Panel przedni

Gniazdo słuchawkowe (6,35mm): analogowy wzmacniacz klasy-A do komfortowego odsłuchu muzyki ze 
słuchawek (32-300 Ω). Głośność ustawiana przez aplikację, zdalne sterowanie lub pokrętło wielofunkcyjne.

⠸

Pokrętło wielofunkcyjne służy do ustawiania głośności (obrót lewo/
prawo), wyciszania (jednokrotne krótkie naciśnięcie), zatrzymania 

CD* (jednokrotne długie naciśnięcie), wysunięcia płyty CD* (ponowne 
długie naciśnięcie) jak i wyboru wejścia (naciśnięcie i jednoczesny 

obrót lewo/prawo). Wszystkie pozostałe funkcje można obsłużyć 
pilotem zdalnego sterowania, a także poprzez aplikację.

⠸

⠸

Wyświetlacz graficzny 
OLED (zintegrowany 
optycznie) z kątem 
czytelnego widzenia 
prawie 180°. 

⠸

Gniazdo USB-A (USB Host) do podłączenia zewnętrznych pamięci masowych jak dyski HDD czy pamięci USB. 
Bezpośrednie odtwarzanie ze smartfonów i tabletów (tylko Android). Funkcja ładownia dla tabletów i smart-
fonów prądem do 2,1 A (zależy od urządzenia).

⠸
Odtwarzacz płyt CD High End (tylko musicbook 25). Wysoka jakość śledzenia ścieżki i bardzo mały jitter 
sygnału. Odczyt danych CD-Text. Wszystki Funk-cje CD dostępne poprzez aplikację i zdalne sterowanie.

⠸
Odtwarzacz płyt CD High End (tylko musicbook 25). Wysoka jakość śledzenia ścieżki i bardzo mały jitter 
sygnału. Odczyt danych CD-Text. Wszystkie- funkcje CD dostępne poprzez aplikację i zdalne sterowanie.

⠸

Dioda LED stand-by
W trybie oszczędzania energii: świeci na żółto.
Tryb stand-by sieci: pulsuje na żółto.

⠸

Klawisz stand-by do włączania/wyłączania urządzenia. Bardzo mały pobór mocy w czasie pracy możliwy dzięki 
inteligentnemu zasilaczowi. Funkcja stand-by wybierana z poziomu aplikacji; mamy do wyboru tryb oszczędza-
nia energii (0,2 W) oraz stand-by (4 W). 



6

*Tylko musicbook 25

Panel tylny

Cztery cyfrowe wejścia: optyczne i koaksjalne. Rozdzielczość do 24 bitów i 192 
kHz. Możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł cyfrowych jak TV, tuner, blu-ray 
czy zewnętrzny CD. Inteligentne przetwarzanie sygnału za pomocą wielostopnio-

wego synchronicznego resamplingu, 32 bitowego przetwornika D/A oraz częstotli-
wości skanowania 352,8/384 kHz. Jednym z największych atutów urządzenia jest 

Sonic Scrambling DAC najnowszej generacji z filterm apodyzacyjnym o małej fazie. 

⠸

⠸

Gniazdo Ethernet do podłączenia UPnP Audio 
Renderers do routera (Access Point). Odtwarzanie 
plików muzycznych do 24 bitów i 192 kHz w trybie 
LAN.

⠸

Antena WiFi do bezprzewodowego połączenia między 
musicbook 20/25 a routerem. Gwarantuje płynne 
odtwarzanie plików muzycznych do 24 bitów i 96 kHz 
w trybie WiFi.

⠸

Dwa wejścia analogowe do podłączenia np. przedwzmacniacza gramofonu czy tun-
era. W pełni symetryczna analogowa konstrukcja z techniki studyjnej z dokładnym, 
symetrycznym układem regulacji głośności, zapewniającym dużą rozdzielczość i 
sygnał wolny od zakłóceń nawet przy małym wzmocnieniu. Niemagnetyczene, pla-
terowane złotem przyłącza cinch dla optymalnego przenoszenia sygnału.

Dwa wyjścia cyfrowe: optyczne i koaksjalne, zapewniające sygnał o 
wyjątkowo niskim jitterze, do podłączenia zewnętrznych komponentów 
takich jak przetworniki D/A. Wyjścia cyfrowe są domyślnie wyłączone, 

można je włączyć z poziomu Settings Menu. 

⠸

Włącznik sieciowy do odłączania 
musicbook 20/25 od sieci zasilającej

⠸

Gniazdo z uziemieniem do podłączenia 
kabla zasilającego.

⠸

Wyjścia symetryczne (XLR) oraz niesymetryczne (RCA), które mogą być używane jednocześnie 
i niezależnie od siebie. Stabilne obciążeniowo stopnie wyjściowe do współpracy z długimi kabla-
mi jak np. podłączeniem aktywnych kolumn głośnikowych. Stałe wyjścia dla urządzeń podłączo-

nych do pozostałych modułów (wybór w Settings Menu).

⠸
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Zdalne sterowanie 

⠸

Klawisz Stand-by do włączenia i wyłączenia urządzenia. 
Funkcja Stand-by (Energy Saving lub Stand-by sieci) może 
być ustawiana poprzez menu Settings lub aplikację.

⠸
Klawisz Settings: do wywoływania menu ustawień (Balance, 
jasność wyświetlacza, Digiout, Fixed Line Out, Factory Default).

⠸
Klawisz Display zmienia wyświetlanie informacji pomiędzy 
ścieżką, danymi o wykonawcy oraz czasem trwania utworu.

⠸ Klawisz Info wyświetla status najważniejszych ustawień.

⠸ Klawisze głośności: (Vol -) zmiejsza a (Vol +) zwiększa głośność.

Klawisz SET - wybór źródła cyfrowego i analogowego. Ten klawisz jest 
jednocześnie klawiszem nawigacyjnym w menu Settings.

⠸

Dioda LED: świeci na żółto w trybie przesyłu danych; na czerwono w 
trakcie ładownia akumulatora (gaśnie po naładowaniu), miga na czerwo-

no przy błędzie ładowania akumulatora.
⠸

Klawisz O.K. do zatwierdzania wyboru w menu Settings. ⠸

Klawisz Mute do całkowitego wyciszenia odtwarzanego dźwięku. ⠸

Klawisz Repeat do powtórzenia odtwarzania pojedynczej ścieżki (one) 
lub całego albumu (all).

⠸

Klawisz Search - funkcja wyszukiwania do przodu i wstecz. ⠸

⠸ Klawisze numeryczne do bezpośredniego wyboru ścieżki CD.

⠸ Klawisze Skip: odtwarzanie następnej/poprzedniej ścieżki.

⠸ Klawisz Play-/Pause: odtwarzanie/zatrzymanie CD

⠸
Gniazdo USB-Mini do ładownia akumulatora litowo-jonowego. 
Jego stan naładownia widoczny po naciśnięciu klawisza Info. 

⠸
Klawisz Stop-/Eject: przy jednokrotnym naciśnięciu 
zatrzymuje CD a ponowne naciśnięcie wysuwa płytę CD.

WSKAZÓWKA: Funkcje sieciowe mogą być 
ustawiane tylko poprzez aplikacje. .

Blok funkcyjny dla CD:   
tylko musicbook 25 
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*Tylko musicbook 25

Warianty podłączenia I I
musicbook 20/25 z głośnikami aktywnymi

⠸

Wariant I: 
Najprostszym sposobem delektowania się jakością muzyki z musicbook 20/25 jest 
podłączenie go do kolumn aktywnych. Potrzebować będą Państwo odpowiedniej długości 
przewód sygnałowy aby utworzyć połączenie między wyjściami z musicbook 20/25 a 
wejściami tych kolumn. musicbook 20/25 może bez trudu obsługiwać długie kable 
dostarczając napięcie wyjściowe do 5 Voltów na 600 Ω w trybie symetrycznym. 

 
Dzięki wbudowanemu przedwzmacniaczowi i różnorodnym gniazdom wejściowym 
pozwalającym odtwarzać sygnał z analogowych i cyfrowych źródeł takich jak serwer 
sieciowy czy radio internetowe a w modelu 25 - z wbudowanego czytnika CD* - Państwa 
musicbook 20/25 stanie się centrum domowego systemu Hi-Fi. 

Podłączenie aktywnych kolumn 
do wyjść symetrycznych

Podłączenie aktywnych kolumn 
do wyjść niesymetrycznych
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musicbook 20/25 ze wzmacniaczem 
końcowym musicbook 50 + głośniki pasywne 

Wariant podłączenia II

musicbook⠸ 50

musicbook⠸ 20/25

⠸

Wariant podłączenia II: 
Do pracy z normalnymi kolumnami musicbook 20/25 potrzebuje odpowiedniego 
wzmacniacza mocy. musicbook 50 to symetryczny wzmacniacz klasy D, spełniający 
wyszukane wymagania akustyczne najbardziej wybrednych Melomanów. W połączeniu z 
dwudrożnymi kolumnami czy małymi lub dużymi kolumnami podłogowymi, wzmacniacz 
oferuje najlepszej jakości dźwięk przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię. 

Inteligentny czujnik automatycznie włącza wzmacniacz, gdy pojawi się sygnał i 
automatycznie go wyłącza, gdy sygnał akustyczny znika. Stopnie wyjściowe musicbook
20/25 można idealnie wykorzystać na wiele sposobów. Ponieważ oba wyjścia mogą 
pracować jednocześnie, można na przykład równocześnie podłączyć do nich stopnie 
końcowe i subwoofer.
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musicbook⠸ 20/25 w kombinacji z istniejącym systemem Hi-Fi 
Wariant podłączenia III

⠸

Wariant podłączenia III: 
Jeśli mają już Państwo kompletny system HiFi zawierający przedwzmacniacz i wzmacni-
acz to proszę podłączyć musicbook 20/25 do wejścia analogowego we wzmacniaczu. Za-
lecamy przy tym wyłączyć regulację wzmocnienia w musicbook 20/25 (Menu >Fixed Line 
Output< w menu Settings na pilocie zdalnego sterowania). Będzie ona jednak działała w  

 
trybie słuchawkowym. Dzięki rozbudowanym możliwościom podłączeń ze źródeł zarówno 
analogowych jak i cyfrowych, odtwarzania z CD* lub z serwera sieciowego czy z radia in-
ternetowego, musicbook 20/25 stanie się centralnym źródłem w Państwa zestawie HiFi. 
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Podłączenie do sieci
musicbook⠸ 20/25

Serwer multimedialy (NAS)

Router

Punkt 
sterowania, 

smartfon lub 
tablet 

⠸

Podłączenie do sieci: 
musicbook 20/25 zawiera w sobie odtwarzacz sieciowy UPnP. Za jego pośrednictwem 
będą Państwo odtwarzali muzykę z różnych mediów cyfrowych, takich jak radio 
internetowe czy nośniki pamięci pendrive USB, serwer NAS. Do funkcjonowania w trybie 
sieciowym potrzebują Państwo router i smartfon lub tablet (jako urządzenie sterujące  

 
musicbookiem) z zainstalowaną darmową aplikacją „musicbook” oraz nośnik pamięci, 
na przykład serwer NAS (Network Attached Storage). Wspomniana aplikacja pozwoli 
Państwu na wszechstronne i komfortowe sterowanie urządzeniem. Wszystkie funkcje 
musicbook 20/25 będą Państwo mogli aktywować z poziomu smartfona lub tabletu. 
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Podłączenie do sieci
musicbook⠸ 20/25

Poniżej opiszemy sposób podłączenia urządzenia do domowej sieci internetowej. 

Aby umożliwić bezproblemową współpracę musicbook 20/25 w lokalnej sieci, należy 
postępować dokładnie ze wskazaniami tej instrukcji. Krok po kroku. Gdyby wystąpiły 
jakiekolwiek trudności w poprawnym zbudowaniu połączenia, proszę zwrócić się o 
pomoc do sprzedawcy sprzętu lub specjalisty od sieci komputerowych. 

WSKAZÓWKA: Aby poprawnie włączyć musicbook:20/25 do Państwa sieci interentowej 
należy pierwszy raz połączyć go z routerem przy wykorzystaniu kabla sieciowego. Tylko 
w ten sposób zostaną wprowadzone dane sieci WiFi. Po zakończeniu tego procesu 
można odłączyć musicbook:20/25 od routera i przejść na łączność bezprzewodową. 

Utworzenie połączenia z siecią:

1. Łączymy musicbook 20/25 dostarczonym kablem LAN do wolnego portu routera. 

2. Proszę włączyć musicbook 20/25 do 
sieci.

3. Na pilocie zdalnego sterowania proszę 
nacisnąć klawisz >INFO<. W środkowej 
części wyświetlacza pojawi się aktualny 
status sieci.

4. Jeśli pojawi się komunikat: Con: Yes 
(Connected: Yes) będzie to znak, że 
musicbook 20/25 jest połączony z siecią.

5. Uruchamiamy teraz aplikację musicbook 
na Państwa smartfonie lub tablecie.

6. Aplikacja pokaże paski z adresami IP i nazwami wszystkich urządzeń musicbook
20/25, połączonych do Państwa sieci. 

7. Naciskając na pasek, wybieramy musicbook 20/25, którym będziemy sterować.
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Konfiguracja sieci 
musicbook⠸ 20/25

Bezprzewodowe połączenie z siecią WiFi

Do przeprowadzenia konfiguracji połączenia WiFi niezbędne jest dokładne wykonanie 
poszczególnych kroków. Jednak do rozpoczęcia procedury wymagane będzie połączenie 
musicbook 20/25 z routerem za pomocą kabla LAN.

1. W aplikacji należy wybrać ikonę Settings.

2. Następnie >Device Settings<.

Settings u

Discover Devices

Application Settings

Device Settings

About

3. Teraz >Network<. .

Device Settings u

Device Name

Network

Sound

UPnP Control

Energy Saving

Software

4. Wybieramy >Configure WiFi<.

5. I wreszcie >SSID<

6. Wśród znalezionych sieci wybieramy sieć należącą do Państwa.

7. Jeśli w pozycji Security pojawił się napis „unknown“, oznacza to, że nie został 
automatycznie rozpoznany sposób szyfrowania. Proszę ustawić taki sam sposób 
szyfrowania jak ten ustawiony w routerze (np. WPA2).

8. Wybieramy >Password< i wprowadzamy hasło dostępu do Państwa sieci WiFi.

9. Potwierdzamy poprzez >Apply<

10. Teraz zatwierdzamy ustawienia IP (DHCP) przez >Apply<

11. musicbook 20/25 utworzy połączenie z WiFi.

12. Proszę odłączyć kabel LAN od musicbook 20/25.

13. Urządzenie połączy się automatcznie z siecią WiFi w ciągu 20-30 sek.

14. Proszę sprawdzić status połączenia WiFi poprzez naciśnięcie klawisza INFO na 
pilocie zdalnego sterowania.

15. Przy poprawnym połączeniu WiFi, 
w pozycji Act (Active Interface) 
zobaczymy napis WLAN. Proszę 
wówczas wyłączyć musicbook:20/25 i 
upewnić się, że nie jest on połączony 
z siecią za pomocą kabla LAN, a 
następnie proszę ponownie włączyć 
urządzenie.



14

*Tylko musicbook 25

Wybieranie wejść analogowych i cyfrowych
musicbook⠸ 20/25

musicbook 20/25 oferuje Państwu 4 cyfrowe i 2 analogowe wejścia. Możemy je wybierać 
na kilka sposobów:

• poprzez aplikację musicbook 

• Z pilota zdalnego sterowania 

• wykorzystując wielofunkcyjne pokrętło musicbook 20/25

Wybór przez aplikację musicbook:

• Aktywujemy aplikację musicbook na smartfonie lub 
tablecie.

• Przechodzimy do Source View i tam wybieramy jedno 
z wejść: Digital 1-4 lub Analog 1-2.

• Nazwa wybranego wejścia pojawi się w aplikacji 
musicbook: w pozycji Play View.

• Nazwy cyfrowych i analogowych wejść można 
zmienić poprzez App. Info (szczegóły na stronie 24).

Wybór poprzez pokrętło wielofunkcyjne.

• Proszę nacisnąć na środku wielofunkcyjne pokrętło 
wyboru na musicbook 20/25. Wciśnięte - 
przekręcamy w lewo lub w prawo. 

• Na wyświetlaczu pojawią się wejścia Digital 1-4 i 
Analog 1-2, spośród których można dokonać wyboru. 

Wybór z pilota zdalnego sterowania: 

• Na pilocie zdalnego sterowania proszę nacisnąć 
klawisz SET up lub SET down na tak 
długo, aż pojawi się wybierane wejście. 

• Wyświetlacz i aplikacja pokażą Państwu 
jednocześnie, które wejście zostało wybrane.
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• Płytę CD, stroną zadrukowaną do góry, należy 
ostrożnie wsuwać w szczelinę napędu CD do 
momentu aż mechanizm automatycznie zacznie ją 
wciągać. 

• Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się liczba 
ścieżek oraz całkowity czas trwania utworów 

• Dalsze ustawienia dostępne z poziomu aplikacji, 
zdalnego sterowania lub wielofunkcyjnego pokrętła.

Obsługa za pomocą aplikacji i zdalnego sterowania.

• Play/Pause.

• Search (szukanie) - (pilot).

• Search/Skip (aplikacja).

• Skip (przeskok do następnej/poprzedniej ścieżki).

• Repeat one (powtórzenie ścieżki).

• Repeat all (powtórzenie całego albumu).

• Głośność (- / +).

• Mute (wyciszenie).

• W widoku Source View w aplikacji znajdą Państwo 
sekcję CD, a w niej tę ikonę wysuwu CD. 

• Naciśnięcie klawisza Display na pilocie zdalnego 
sterowania przełącza wyświetlane informacje: międ-
zy numerem ścieżki, czasem odtwarzania, tytułem i 
wykonawcą (tylko zdalne sterowanie).

Obsługa poprzez pokrętło wielofunkcyjne.

•  Regulacja głośności (obrót lewo/prawo).
  

• Mute (wyłączenie dźwięku): jednokrotne krótkie 
naciśnięcie.    

• Zatrzymanie CD: naciśnięcie poniżej 1 sekundy.  

• Wysunięcie płyty CD: naciśnięcie dłuższe niż  
1 sekunda.   

Funkcje CD*
musicbook⠸ 25
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Ustawienia
musicbook⠸ 20/25

• Menu ustawień na urządzeniu 
Menu ustawień musicbook 20/25 jest uaktywniane 
naciśnięciem klawisza Settings na pilocie zdalnego 
sterowania.

• Na wyświetlaczu zobaczymy

W tym menu możemy dokonywać ustawień Balance (balansu), Display (wyświet-
lacza), Digiout, Fixed Line Out (linii wyjściowych) oraz Factory Default (powrót do 
ustawień fabrycznych).

Balans

Balans służy do ustawienia optymalnej głośności w miejscu odsłuchu w przypadku 
gdy nagłośnienie nie jest właściwe. Pozwala na ustawienie różnych głośności dla 
lewego i prawego kanału.

• Na pilocie zdalnego sterowania wybierają Państwo 
klawisz Settings

• Za pomocą klawisza SET „SET up“ i „SET down“ usta-
wiamy balans.

• Zatwierdzamy zmiany klawiszem „O.K.“.

• Korzystając z klawiszy „SET up“ i „SET down“ do-
bieramy właściwy zakres dla lewego i prawego głoś-
nika. Zmiany zatwierdzamy klawiszem „O.K.“.

Wyświetlacz

W menu Settings mają Państwo do dyspozycji dwa poziomy jasności.

• Na pilocie zdalnego sterowania naciskamy klawisz 
Settings.

• Proszę wybrać uDisplayt klawiszami „SET up” i 
„SET down”.

• Zatwierdzamy klawiszem „O.K.“.

• Wybieramy żądaną pozycję klawiszami „SET up” i 
„SET down”: uHight wysoka jasność i uLowt dla 
małej jasności. Zatwierdzamy klawiszem „O.K.“.

Digiout

Dla zredukowania zakłóceń ze strony źródeł sygnałów, oba cyfrowe wyjścia (opty-
czne i koaksjalne) są fabrycznie wyłączone. W menu Settings można je włączać i 
wyłączać.

• Na pilocie zdalnego sterowania naciskamy klawisz 
Settings.

• Wybieramy pozycję uDigioutt. klawiszami „SET up” 
i „SET down”

• Zatwierdzenie zmian poprzez klawisz „O.K.“.

• Wybieramy pozycję klawiszami „SET up” i „SET down” 
uOnt dla włączenia wyjść cyfrowych i

•	 uOfft dla ich wyłączenia. 
• Zmiany zatwierdzamy klawiszem „O.K.“.
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Ustawienia
musicbook⠸ 20/25

Fixed Line Out

Jeśli zechcą Państwo podłączyć musicbook 20/25 do swojego zestawu ze 
wzmacniaczem posiadającym własną regulację głośności to zalecamy wyłączenie 
regulacji głośności w musicbook 20/25. Umożliwia to funkcja Fixed Line Out. 
Regulacja głośności musicbook 20/25 zostaje pominięta, a jej funkcję przejmuje 
Państwa wzmacniacz, podpięty do musicbook 20/25. 

• Na pilocie zdalnego sterowania naciskamy klawisz 
Settings.

• Wybieramy pozycję klawiszami „SET up” i „SET down” 
uFixed Line Outt.

• Zatwierdzamy zmiany klawiszem „O.K.“.

• Klawiszami „SET up” i „SET down” wybieramy:
•	 uOnt do włączenia funkcji Fixed Line Out oraz 

uOfft do jej deaktywacji. 
• Zmiany zatwierdzamy klawiszem „O.K.“.

WSKAZÓWKA: Jeśli używają Państwo musicbook 20/25 bez podłączania do 
posiadanych urządzeń - czyli układ: musicbook 20/25 z aktywnymi głośnikami lub 
musicbook 20/25 ze stopniem końcowym i pasywnymi głośnikami, to funkcja Line 
Out musi bezwzględnie być ustawiona na Off. W przeciwnym razie z powodu 
przesterowania mogą zostać uszkodzone głośniki. Fabrycznie funkcja Fixed Line Out 
jest wyłączona. 

Ustawienia fabryczne (Factory Default)

Dzięki funkcji Factory Default można urządzeniu musicbook 20/25 przywrócić 
ustawienia fabryczne. Wszystkie wprowadzone przez nas zmiany zostaną 
nieodwracalnie skasowane!

• Na pilocie zdalnego sterowania naciskamy klawisz 
Settings.

• Wybieramy klawiszami „SET up” i „SET down” pozycję 
uFactory Defaultt.

• Zatwierdzamy zmiany klawiszem „O.K.“.

• Wybieramy klawiszami „SET up” i „SET down” pozycję 
uYest, by przywrócić ustawienia fabryczne. 

• Zatwierdamy zmiany klawiszem „O.K.“.



18

*Tylko musicbook 25

musicbook⠸ 20/25

iOS Android

Aplikacja musicbook jest obsługiwana przez urządzenia z systemem Android oraz iOS. 
Aplikację na system Android mogą Państwo ściągnąć z Google Play, a aplikację dla iOS - z 
App Store. W wyszukiwarce tych sklepów wpisujemy sekwencję: musicbook  Lindemann 
audiotechnik. Instalujemy aplikację zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami właściwymi 
dla smatfona lub tableta.

Aplikacje różnią się nieco wyglądem. Różnice przedstawiają poniższe obrazy. Te różnice 
wynikają z wielkości i rozdzielczości wyświetlacza jak i wersji systemu operacyjnego 
Państwa urządzeń.

WSKAZÓWKA: Zalecamy korzystanie z wersji aplikacji, zgodnej z systemem operacyjnym 
na Państwa smartfonie czy tablecie. Dobrze, aby zawsze były to najnowsze wersje. Aplikacja 
musicbook: działa na systemie iOS od wersji 6, a na Androidzie - od wersji 2.3. W tej instrukcji 

obsługi, dla podanych przykładów będziemy używać aplikacji w wersji dla Androida. Jednak 
wszystkie wyjaśnienia i opisy są aktualne również dla wersji na urządzenia z systemem iOS.

Aplikacja musicbook

tPasek nawigacyjny

tPasek nawigacyjny
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Strona startowa aplikacji 
Source View

Funkcja Source View pozwala powrócić do ekranu widocznego z lewej strony; po-
zwala także wybierać wśród rodzajów źródeł.

Browse View

W widoku Browse widzimy strukturę katalogów źródła, w której możemy się poruszać. 
Widok Browse View prezentuje całkowitą strukturę katalogów, a ta zależy od źródła. 
Nawigacja w ramach widoku Browse odbywa się poprzez wybranie określonego 
katalogu oraz przez wybranie funkcji Back, (górny lewy róg), która przenosi nas na 
poprzednie, wyższe poziomy struktury katalogów.

Play View

W czasie odtwarzania muzyki z CD, w widoku Play jest widoczny numer utworu; podobnie 
- przy odtwarzaniu radia jak i muzyki z sieci widoczne jest dostępne logo nadawcy. 
Poprzez dotknięcie Covers uzyskamy, jeśli to jest dostępne, dodatkową informację 
o ścieżce, wykonawcy, szybkości transmisji, formacie, szybkości przetwarzania. W 
widoku Play pokazana zostanie nazwa analogowych i cyfrowych wejść (Digital 1-4, 
Analog 1-2). Przy cyfrowych wejściach pokaże się aktualna szybkość przetwarzania.

W każdej chwili mogą Państwo przechodzić między widokami: Source, Browse i Play 
co nie zakłóci odtwarzanej muzyki. 

Settings

Menu Settings pozwala skonfigurować ustawienia urządzenia (patrz str. 26). 

Belka nawigacyjna
Aplikacja musicbook

tBelka nawigacyjna 

tŻródła muzyki

Browse
q

Settings
q

Source
q

Play
q

• Web Radio

• Music Server

• USB Input

• My Files

• Favorites

• CD*

• Digital 1–4

• Analog 1–2
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Do wyboru, w widoku Source, mają Państwo następujące źródła: 

t	Web Radio
musicbook 20/25 oferuje możliwość dostępu do wielu tysięcy światowych stacji radiowych w internecie. 
Warunkiem ich odbioru jest, by router WiFi, z którym współpracuje Państwa musicbook 20/25 miał 
połączenie z internetem.

t	Music Server
Tu wybierają Państwo multimedialny serwer UPnP z domowej sieci, z którego będziemy odtwarzali 
muzykę. W sieci może być wiele serwerów UPnP, które można obsługiwać przez aplikację musicbook.

t	USB Input
Przez gniazdo USB-A w musicbook 20/25 można odtwarzać utwory z zewnętrznych nośników jak 
pamięci USB czy dyski USB.

t	My Files Poprzez My Files będziemy odtwarzać utwory zapisane na Państwa tablecie lub smartfonie.

t	Favorites Zakadka Favorites ułatwi Państwu tworzenie listy ulubionych utworów, a także stacji radiowych.

t	CD*
Jeśli w napędzie CD będzie umieszczona płyta, to w Menu pokażą się tytuły utworów lub informacja  
CD-Text.

t	Digital 1–4 Tu możemy wybierać zewnętrzne źródła cyfrowe, podłączone do musicbook 20/25.

t	Analog 1–2 A tu - zewnętrzne źródła analogowe podłączone do musicbook:20/25.

Source View
Aplikacja musicbook
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W trybie Browse View otrzymują Państwo możliwość ustawienia różnych kryteriów wyboru 
audycji radia internetowego. Poniżej przedstawiono nawigację zrealizowaną poprzez to 
menu.

Source View Web Radio
Aplikacja musicbook

OSTRZEŻENIE: Przy korzystaniu z radia internetowego warto posiadać zryczałtowaną 
opłatę za Internet, aby uniknąć dodatkowych kosztów za transfer danych.

Web Radio u

Music Server

USB Input

My Files

Favorites

CD*

Digital 1

Digital 2

Digital 3

Digital 4

Analog 1

Analog 2

Favorites

Recent Launches

My Added Stations

Local Germany

Stations By Genre

Stations By Location

New Stations

Most Popular Stations u

ID#0011F6A739XXXX

Bayern Plus

GrooveFM

FFH Digital - Jazz

DELUXE RADIO

Coolradio Jazz

Acid Jazz Radio

Electro Swing

lautFM

....

Naciśnięcie klawisza Dis- play zmienia wyświetlane informacje o nazwach 
stacji oraz szczegóły o nadawanym właśnie programie.

Zawartość i źródła radia internetowego są przygotowywane przez Service 
vTuner’a. Stacje radiowe i listy są przesyłane przez Internet. 

Poprzez link:

http://lindemann.vtuner.com/setupapp/lindemann/asp/AuthLogin/SignIn.asp

mają Państwo możliwość tworzenia „listy 
ulubionych“ (Favorite) oraz „My Added Stations”, 
zgodnie z Państwa upodobaniami. W tym celu 
proszę się zalogować do serwisu wpisując jako 
użytkownika - Państwa adres e-mail; hasłem 
jest numer ID (widoczny w widoku Web Radio 
Browse View“, w ostatniej pozycji).



22

*Tylko musicbook 25

Aby wykorzystać musicbook 20/25 jako odtwarzacz sieciowy muszą Państwo posiadać 
swoje archiwum muzyczne na serwerze UPnP, włączonym w tej samej sieci domowej, w 
której pracuje musicbook 20/25. Z reguły to zadanie przejmuje serwer NAS (Network Atta-
ched Storage) przechowujący pliki muzyczne lub tak zwany Media Server. W przypadku, gdy 

jako serwer sieciowy zechcą Państwo wykorzystać komputer PC czy Mac, niezbędnym będ-
zie instalacja oprogramowania UPnP. Rekomendujemy oprogramowanie takie jak Twonky-
Server, Asser lub foobar2000. 

Source View Music Server
Aplikacja musicbook

Web Radio

Music Server u

USB Input

My Files

Favorites

CD*

Digital 1

Digital 2

Digital 3

Digital 4

Analog 1

Analog 2

UPnP Server1 u

UPnP Server2

UPnP Server3

My Android

....

Artist / Album u

Album

Titel

Composer

Genre

Style

Dynamic Browsing

Internet Radio

Playlist

Advanced Search

....

....

WSKAZÓWKA: Proszę zwrócić uwagę na to, że 
widok Browse View jedynie pokazuje strukturę 
katalogów serwera UPnP. Ma to ten skutek, 
że widoki w trybie Browse View nie są spójne 
lecz zmieniają się. Sortowanie muzyki według 
kryteriów takich jak albumy, rodzaj muzyki, 
wykonawca, lista czy alfabetyczne sortowanie 
różnią się od widoku na Państwa urządzeniu.

Poprzez naciśnięcie tego klawisza na pi-
locie zdalnego sterowania zmienia się widok na 
wyświetlaczu pomiędzy tytułem a wykonawcą. .
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Source View USB Input My Files Favorites

USB Input

Gniazdo USB-A daje Państwu możliwość odtwarzania plików muzycznych z pamięci 
USB, z dysków USB czy z przenośnych odtwarzaczy MP3. W widoku Browse View mogą 
Państwo nawigować i wybierać określony tytuł. Funkcją Back, (lewy górny róg), mogą 
Państwo wrócić jeden poziom wyżej w strukturze katalogów.

My Files

Menu My Files umożliwia dostęp do plików muzycznych przechowywanych na tablecie 
czy smartfonie, które wykorzystują Państwo do sterowania musicbook 20/25. W widoku 
Browse View mogą Państwo nawigować i wybierać określony tytuł. Funkcją Back, (lewy 
górny róg), wracamy jeden poziom wyżej w strukturze katalogów.

Favorites

W widoku Favorites znajduje się lista, utworzona przez Państwa, a zawierająca 
ulubione utwory, albumy, stacje radiowe w internecie i katalog stacji internetowych. 
Wybranie utworu muzycznego czy internetowej stacji radiowej natychmiast uruchamia 
jej odsłuch, a aplikacja przeskakuje w tryb Play View. Jeśli jakiś album, katalog czy 
serwer chcą Państwo oznaczyć jako ulubiony, wystarczy wskazać go we właściwym 
widoku. 

Zaznaczanie Favorite (ulubione) na urządzeniach z systemem 
Android:

W widoku Play View aplikacji Android w prawym górnym 
rogu znajduje się ikona Favorite (ulubione). Jej naciśnięcie 
powoduje otwarcie okna z opcjami uAdd to Favoritest (dodaj 
do ulubionych) oraz uAdd to Favorites at Positiont (dodaj do 
ulubionych na pozycji).

Wybranie uAdd to Favoritest dodaje wskazany tytuł na 
ostatniej pozycji listy ulubionych. Wybranie uAdd to Favorites 
at Positiont dodaje tytuł w dowolnym miejscu listy ulubionych. 
Podobnie dodajemy internetowe stacje radiowe. 
Do listy tej można dodawać również katalogi i albumy. Wystarczy 
przytrzymać palec około jednej sekundy na wybieranym obiekcie 
(np. katalog Jazz). Wówczas otworzy się okno z opcjami uAdd to 
Favoritest oraz uAdd to Favorites at Positiont. 

Zaznaczanie ulubionych na urządzeniach z systemem iOS:

W widoku Browse View      w każdej linii znajduje się ikona dla 
Favorite (ulubione). W widoku Play View ikona znajduje się po pra-
wej u góry. Naciśnięcie tej ikony otwiera okno z opcjami uAdd to 
Favoritest oraz uAdd to Favorites at Positiont.

Wybranie uAdd to Favoritest dodaje wskazany tytuł na ostat-
niej pozycji listy. Wybranie uAdd to Favorites at Positiont po-
zwala na dodanie tytułu w dowolnym miejscu listy. Ta sama me-
toda dotyczy dodawania internetowych stacji radiowych do listy 
ulubionych.

Aplikacja musicbook
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Source View Digital 1–4 Analog 1–2

Cztery cyfrowe wejścia

Cztery cyfrowe wejścia (2 optyczne, 2 koaksjalne) dają możliwość podłączenia takich 
źródeł sygnału cyfrowego jak TV, tuner DAB, blu-ray czy zewnętrzny napęd CD.

Dwa analogowe wejścia

Dwa analogowe wejścia dają możliwość podłączenia takich źródeł sygnału analogowe-
go jak tuner czy przedwzmacniacz gramofonu.

Zmiana nazwy

Opis wejść został nadany fabrycznie jako Digital 1-4 oraz Analog 1-2. Te etykiety 
można zmienić.
 
Zmiana nazwy wejść cyfrowych i analogowych w urządzeniach z systemem 
Android:

Należy na ok jedną sekundę dotknąć i przytrzymać nazwę wejścia. Spowoduje to 
otwarcie okna pozwalającego na wpisanie nowej nazwy, np. TV czy Tuner. Zmianę 
zatwierdzamy naciśnięciem OK.

Aplikacja musicbook

Zmiana nazwy wejść cyfrowych i analogowych w urządzeniach z systemem iOS:

W widoku Source View z prawej strony cyfrowych/analogowych wejść znajduje się 
ikona Rename. Naciśnięcie tej ikony otwiera okno pozwalające na zmianę nazwy 
źródeł, np. na TV czy Tuner. Zmianę zatwierdzamy poprzez uDonet na linijce menu, 
lewo u góry, lub poprzez uReturnt.

W widoku Source View zobaczymy teraz nowe nazwy wejść.
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W widoku Browse View* są listowane numery wszystkich utworów znajdujących się na płycie 
CD. Wybór ścieżki spowoduje, że aplikacja zmieni widok na Play View, a wybrany utwór będzie 
odtwarzany.

WSKAZÓWKA: Dla CD zawierających informacje CD-Text będą one wyświet-
lane w widoku Browse oraz Play View.

Aby wysunąć płytę należy w widoku Source View nacisnąć tę ikonę .

Source View CD*
Aplikacja musicbook
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Aplikacja musicbook
App Settings (Ustawienia aplikacji)

Discover Devices

Widok Discover Devices pokazuje nam wszystkie urządzenia musicbook 20/25, jakie są 
dostępne w naszej sieci. Jeśli zobaczymy wiele urządzeń, to będziemy tutaj mogli 
wybrać jedno z nich.

Application Settings

• Autoconnect  
Ta funkcja umożliwia automatyczne połączenie z ostatnio używanymi urządzeniami 
musicbook. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, to zostaną wylistowane wszystkie 
znalezione urządzenia musicbook w menu Discover Devices, a Państwo wybierają 
ręcznie to, którym chcą sterować.

• Show Album Art  
Jeśli jest dostępna grafika okładki albumu, to aplikacja ją pokaże. Aby umożliwić 
szybszy dostęp do muzyki można tę funkcję zmieniać lub wyłączyć.

¡ Always: Okładka zostanie zawsze pokazana.
¡ Directories and Internet Radio: okładka nie zostanie pokazana w liście 
ścieżek.
¡ Never: Okładka nie będzie pokazywana.

• Play My Files  
Aktywowanie tej funkcji umożliwia odtwarzanie plików muzycznych zapisanych na 
smartfonie czy tablecie. 

Ustawienia aplikacji otwieramy poprzez tę ikonę     .
Pojawiają się wówczas następujące opcje do wyboru:
| Discover Devices | Application Settings | Device Settings

• Cache  
Aplikacja zbiera dane w pamięci cache, by przyspieszyć nawigację. Dotyczy to 
przede wszystkim okładek albumów. Jeśli zostaną raz załadowane to wyświetlenie 
strony, która je zawiera trwa zdecydowanie krócej. Przy zmianie serwera UPnP czy 
problemach z wyświetleniem obrazu, zaleca się opróżnić pamięć cache.

¡ W urządzeniach z systemem Android naciskamy: uClear Cachet 
¡ Urządzenia z systemem iOS - tu wybieramy: uPurget.

Device Settings (Ustawienia urządzeń)

• Device Name  
Tu możemy zmienić nazwę sieciową naszego urządzenia musicbook. W menu Dis-
cover Devices pojawi się nowa nazwa Państwa musicbook. 

• Network  
Tu możemy zobaczyć szczegóły aktywnych ustawień sieciowych.

¡ Konfiguracja LAN/WiFi (patrz Konfiguracja sieci, str. 12).

• Sound 
¡ Balance

Funkcja balansu służy do regulacji różnic głośności w miejscu odsłuchu, 
o ile znajduje się ono w nieoptymalnym miejscu nagłośnienia. Umożliwia 
ona ustawienie różnej głośności dla lewego i prawego głośnika. Zakres 
regulacji balansu obejmuje zakres ±6 dB.

¡ App Volume Limitation
Poprzez tę funkcję można ograniczyć maksymalną głośność odtwarzanej 
muzyki. W tym celu ustawiamy wybraną wartość na skali głośności (od 0 
do 99). Limitowanie głośności można wyłączyć.
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Aplikacja musicbook
App Settings (Ustawienia aplikacji)

• UPnP Control  
musicbook 20/25 może być sterowany przez urządzenia i programy, które 
obsługują protokół UPnP Control. Ta funkcja może yć wyłączona w usawieniach 
urządzenia. 

• Energy Saving  
Funkcja Energy Saving (oszczędzania energii) zmniejsza zapotrzebowanie na 
energię do 0,2 W. W trybie Energy Saving nie działa funkcja bezpośredniego 
włączania musicbook 20/25 za pomocą aplikacji.

• Software  
W tym widoku można zobaczyć informacje dotyczące wersji oprogramowania. 
Naciśnięcie uCheck for Updatet uruchamia procedurę szukania nowej wersji 
oprogramowania na pamięci USB lub w internecie.

¡ USB
Jeśli chcą Państwo wgrać nową wersję oprogramowania z pamięci USB to 
należy postąpić zgodnie z instrukcją:

1. Łączymy pamięć USB do gniazdka USB-A na przodzie  
musicbook 20/25.

2. Wybieramy uCheck for Updatet.
3. Wybieramy uUSBt.
4. Wybieramy uStart Updatet.

Procedura może zająć kilka minut. 

WSKAZÓWKA: Pod żadnym pozorem nie wyłączamy musicbook 20/25 podczas 
trwania tego procesu. 

¡ Internet 
W internecie są dostępne aktualizacje dla musicbook 20/25, 
przygotowywane co jakiś czas. Jeśli wybiorą Państwo uCheck for 
Updatet a następnie uInternett to aplikacja będzie szukała aktualizacji. 
Po ich znalezieniu, mogą Państwo nacisnąć uStart Updatet. Postępujemy 
zgodnie ze wskazówkami aplikacji. Proces może trwać nawet kilka minut.

WSKAZÓWKA: Dla wykonania tej funkcji niezbędne jest połączenie z Internetem. 

Na wyświetlaczu musicbook 20/25 
zobaczymy:

WSKAZÓWKA: Pod żadnym pozorem proszę nie wyłączać musicbook 20/25 podczas 
trwania tego procesu. 

About 

Tutaj uzyskają Państwo informacje na temat wersji 
aplikacji. 
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Dane techniczne musicbook 20/25
Przegląd

Przedwzmacniacz

W pełni symetryczny, analogowy przedwzmacniacz rodem z profesjonalnej techniki 
studyjnej, wyposażony w wysokiej jakości precyzyjną, symetryczną regulację głośności. 
Oddzielnie wyprowadzone wyjścia symetryczne i niesymetryczne. Oba rodzaje wyjść 
mogą być używane jednocześnie.

Wzmacniacz słuchawkowy

Wzmacniacz analogowy klasy-A z wysokoprądowym stopniem wyjściowym dla 
osiągania wybornej jakości dźwięku. Głośność słuchawek jest regulowana niezależnie 
od wyjść. Zalecana impedancja słuchawek: 32-300 Ω. Głośność wyjścia słuchawkowego 
jest obsługiwana przez zdalne sterowanie.

Przetwornik cyfrowo-analogowy

W pełni symetryczny przetwornik D/A, pracujący w podwójnie różnicowym trybie mono. 
Zmodyfikowana architektura DSP Anagram Sonic Scrambling (S²) z resamplingiem 
na poziomie 352,8 lub 384kHz (zależne od sygnału wejściowego). Filtr apodyzacyjny 
ze zmniejszonym błędem fazy. Trzystopniowy synchroniczny resampling oraz 
wysokostabilny Masterclock (0,25ps) z symetrycznymi liniami zegarowymi (LVDS) 
zapewniają wyjątkowo skuteczną eliminację jittera wejściowego. 

Obudowa z metalu (grubość ścianek 6,5mm), posiada wysokiej jakości wielofunkcyjne 
pokrętło nastawcze. Monochromatyczny wyświetlacz OLED, z kątem czytelnego widzenia 

niemal 180°. Złocone gniazda audio. Sześciowarstwowa płyta PCB. Najwyższej jakości części 
SMD, jak np. wąskiej tolerancji rezystory metalizowane i kondensatory foliowe. 

Napęd CD*

Najwyższej klasy napęd CD (Teac) ze szczelinowym wprowadzaniem płyt. Zdolny 
odtwarzać płyty CD i CD-R. Czytający informację CD-Text. Zdalnie obsługiwany przez 
pilota oraz aplikację na smartfony i tablety.

Odtwarzacz sieciowy

Audio-Renderer kompatybilny z UPnP/DLNA sterowany za pomocą aplikacji dla iOS i 
Androida. Wsparcie dla formatów HD, metadanych oraz bezprzerwowego odtwarzan-
ia. Podłączenie do sieci poprzez LAN oraz WiFi. Bezprzewodowe odtwarzanie lokalnych 
plików ze smartfona lub tabletu za pomocą funkcji „My Files".

Zdalne sterowanie

Wysokiej jakości metalowa obudowa z pokrywą ze szkła akrylowego. Zintegrowany 
akumulator Li-Ion, który może być ładowny w urządzeniu. Steruje wszystkimi funkcjami 
oprócz odtwarzacza sieciowego. 
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Dane techniczne musicbook 20/25

Odtwarzacz sieciowy

• Ethernet: 10/100Mbit/s.
• WiFi: 802.11b, g, n. 2.4GHz Band. Zabezpieczenie WEP, WPA, WPA2.  

Zewnętrzna antena - przykręcana.
• Wsparcie DHCP i statycznego IP
• USB 2.0 Host-Interface: Fullspeed i Highspeed-Mode. Ładowanie smartfonów 

i tabletów do 2,1A. Wsparcie dla pamięci masowej z systemem plików formatu 
FAT16/32 jak pamięci USB-Sticks, dyski USB, smartfony i tablety.

• Radio internetowe: vTuner.
• Bezprzerwowe odtwarzanie formatów WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3.
• Wsparcie dla metadanych
• Wspieranie formatów: MP3 do 320kbit/s VBR/CBR | WAV oraz AIFF do 192Hz/24bit 

| FLAC do 192kHz/24bit | ALAC do 96kHz/24bit | AAC | Ogg Vorbis | WMA (tylko 
standardowe bez Pro i Lossless).

Przetwornik D/A

• Wejścia D1, D2, D3, D4: dwa optyczne i dwa koaksjalne wejścia cyfrowe (75 Ω) 
dla sygnałów SPDIF (LPCM) do 192kHz i 24bity.

• Wyjścia: jedno optyczne i jedno koaksjalne wyjście cyfrowe (750hm) dla THD & 
Noise: < 0,0005% (@ 0dBFS).

• Dynamika: > 125dB.
• Rozdzielczość: 352,8/384kHz, 32bit.
• Filtr cyfrowy: o zredukowanych błędach fazy z charakterystyką apodyzacyjną.
• Napięcie wyjściowe: : 2,50V @ 0dBFS.

Przedwzmacniacz

• Wejścia A1, A2: analogowe wejścia liniowe (RCA) o impedancji wejściowej około 10 
k Ω (niesymetryczne) lub 20 k (symetryczne).

• Wyjścia: jedno symetryczne (XLR) i jedno niesymetryczne (RCA) liniowe o impedan-
cji wyjściowej ok 100 Ω i maksymalnym poziomem napięcia wyjściowego ok 2,50V 
(symetryczne) oraz 5V (symetryczne).

• Wyjście słuchawkowe: wtyk 6,35mm do podłączenia słuchawek o impedancji od 32 
Ω do 300 Ω.

• Regulacja głośności: 0..99 stopni o następującej charakterystyce: 0..20 w krokach 
co 2dB ; 21 ..70 w krokach co 1dB ; 71 ..99 w krokach co 0,5dB.

• Regulacja balansu: ±6dB w krokach co 1dB.
• Maksymalne wzmocnienie: 14dB (5-krotne).
• Ustawienie głośności dla 0 dB wzmocnienie: 70.
• Fixed Line Output (FLO) odpowiada 0 dB wzmocnienia (70), napięcie wyjściowe 

2,50V @ 0 dBFS.
• Zakres częstotliwości: 0–200kHz (-3dB).
• THD & szumy: < 0,0005% @ 2,50V wyjścia.

Szczegółowe dane techniczne (warunki pomiaru: 230V, 50Hz, 20°C)

• Zakres napięć zasilania: 100V – 250V, 50-60Hz.
• Wymiary: 280 x 220 x 65mm (szer. x gł x wys.).

• Waga: 3,50kg (musicbook 25) | 3,30kg (musicbook 20).
• Pobór mocy: 0,2W Standby, 4W Netzwerk-Standby, 30W maksymalnie.

Zastrzega się techniczne zmiany! Dane mają charakter typowy)



30

Zatrzymaj się! Posłuchaj. Poczuj moc i piękno muzyki.

Muzyczny odtwarzacz strumieniowy z obsługą formatu  
DSD i przetwornikiem cyfrowo-analogowym USB.

Symetryczny wzmacniacz mocy klasy D.

Muzyczny odtwarzacz strumieniowy z obsługą formatu DSD, 
przetwornikiem cyfrowo-analogowym USB oraz playerem CD.
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