Kompanijos CONVERT multimedia tinkliniai grotuvai - High End Audio centrai PLATO serijos (išskirtinai prabangus
šios serijos modelis pavadintas TEMPUS) – sukurti ir gaminami Anglijoje. Tai unikalūs, pasaulyje analogų neturintys įrenginiai.
Dėl visiškai naujų techninių sprendimų PLATO kūrėjams pavyko pasiekti stulbinančių rezultatų. Muzikos įrašai
atkuriami kaip iš savo atminties, taip ir visų rūšių analoginių (pvz. tiesiai iš plokštelių grotuvo) bei aukštos raiškos
skaitmeninių šaltinių (įrašant iš USB, CD ir pan.). Su PLATO galima klausytis muzikos tiesiai iš interneto (radijo ir TIDAL) ir
perduoti ją į bet kurį namo tinkle esantį UPnP įrenginį (smart TV ir pan.). Vaizdo įrašai atkuriami iš atmintyje laikomų
audio-video programų (koncertai, filmai) ir nuotraukų.
Tai nepakeičiama priemonė norintiems įsirašyti aukštos raiškos formatu savo vinilo ir CD kolekcijas
saugesniam ir patogesniam vartojimui. Plokštelių ir diskų, taip pat atskirų dainų pavadinimai automatiškai surandami
internete.
Nuotoliniam valdymui iš bent kurios namo vietos, kuri pasiekiama vietiniu wi-fi tinklu, pakanka parsisiųsti
programėlę į savo Android arba iOS įrenginį (mobilų telefoną ar planšetę).
Bet svarbiausiai, kas atrodo neįtikėtina, bet yra tiesa – visa tai – viename korpuse! Nėra jokios painiavos ir
gausos jungiamųjų bei elektros laidų. Užtenka poros kolonėlių ir jau galima mėgautis neribotos apimties aukščiausios
kokybės muzika. Plokštelių grotuvas prijungiamas tiesiai į PHONO MM/MC įėjimą, televizorius – paprasčiausiu būdu
per HDMI jungtį. Tiesiog prabangus minimalizmas.
PLATO galima pasirinkti iš daugelio siūlomų variantų pagal apdailą ir funkcionalumą. Stiprintuvai gali būti A
arba B klasės, atmintis – nuo 1 iki 4 TB kaip SSD, taip ir HDD tipo. Galimi modeliai be galios stiprintuvo (PLATO PRIE) ir
be galios stiprintuvo ir MM/MC korektoriaus (PLATO LITE) – galima įsigyti tik tai ko reikia, nepermokant už galimybes,
kuriomis neketinama naudotis. Priklausomai nuo pasirinko varianto, gamintojo nustatyta kaina Europoje svyruoja nuo
3 iki 14 tūkstančių eurų, ir tai yra be abejo pats racionaliausias būdas apsirūpinti pilnu High End komplektu,
nesivarginant dėl laidų ir atskirų komponentų suderinamumo.
Daugiau informacijos: www.muz.lt ir www.convert-av.com

Type of Unit
Lite 1TB HDD
Lite 1TB SSD
Pre 2TB HDD
Pre 1TB SSD
Class B 2TB HDD (satin white)
Class A 2TB HDD
Class A 2TB SSD
Class A+ 4TB HDD
Class A+ 2TB SSD
Tempus 2TB HDD (grafite black)
Tempus 4TB HDD
Tempus 2TB SSD

MSRP nuo
01.03.17

2990
3950
3950
4400
4400
6000
7000
7000
8750
11000
12000
14000

Pastabos: PLATO kainos yra nurodytos „Satin Paint finish“
variantams, „High Gloss“ kainuoja 350 eurų brangiau.
į grotuvų komplektą įeina CD-ROM kopijavimui.
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