
PENTRU O EXPERIENȚĂ AUDIO IMPECABILĂ
ÎN FIECARE ÎNCĂPERE

NUVO®
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Sistemul NUVO dispune de caracteristici excelente, 
precum:

SIMPLITATEA

ACCESUL LA ORICE SURSĂ DE MUZICĂ

CALITATEA

FLEXIBILITATEA ÎN INSTALARE

 Muzica digitală  
 în fiecare încăpere,  
 din orice sursă

NUVO este un sistem inteligent, care are la 
bază componente audio HI-FI, conectat prin 
Wi-Fi sau cabluri la rețeaua LAN a casei.  
Este special conceput să redea cu fidelitate 
muzică digitală în mai multe zone.

Folosind o aplicație specială gratuită pentru 
smartphone și tabletă, poți accesa bibliotecile 
audio din rețeaua locală, servicii de muzică 
și peste 100.000 stații radio pe internet din 
întreaga lume. 

NUVO®
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NUVO APP

Aplicația gratuită permite configurarea 
sistemului și gestionarea tuturor funcțiilor 
prin tabletă și smartphone (iOS și Android).

Playerele zonale afișează automat sursele de 
muzică și artiștii favoriți, pentru a identifica uşor 
şi rapid melodiile căutate.
Într-o clipă, cu o singură atingere, orice muzică 
doreşti poate fi redată cu ușurință.

SIMPLITATEA

Caracteristicile aplicației:
 Selectarea și gruparea zonelor de ascultare 

folosind funcția Drag & Drop;
 Selectarea sursei audio (biblioteci audio, servicii 

de streaming pe internet, Bluetooth);
 Gestionarea funcției de ascultare (ajustarea 

volumului, selectarea piesei);
 Crearea unei liste de fișiere „Favorite” pentru a 

asculta muzica preferată;
 Acces la toate stațiile radio din lume.

Sunt necesare doar câteva operațiuni pentru a 
începe:
 instalează playerul și incintele acustice în 

fiecare încăpere;
 conectează playerele la rețeaua de date a 

casei;
 descarcă aplicația de pe internet și ascultă 

muzică verificând funcțiile cu ajutorul 
smartphone-ului și tabletei.

Disponibil pe 

Disponibil pe 
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ACCESUL LA ORICE SURSĂ DE MUZICĂ
Prin aplicație, mulțumită playerului NUVO, 
poți accesa:

 întreaga muzică digitală stocată în calculator, 
partajată cu ajutorul software-ului corespunzător de 
Music Share, și prezentă în dispozitivele de stocare 
conectate la rețeaua casei;

 biblioteci audio stocate în smartphone și 
tabletă.

 serviciile de streaming muzical și peste 
100.000 stații radio locale și internaționale 
pe internet, programe și podcasturi de pe 
toate continentele;

PC

PC Desktop

Hard diskul rețelei

NUVO®
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Utilizarea de incinte acustice de 
calitate înaltă cu putere de până 
la 120 W pentru un sunet robust și 
intens.

Utilizarea tehnologiei Bang&Olufsen ICE 
Power pentru a asigura un nivel excelent 
în timpul ascultării, indiferent de volumul 
muzicii.

Redarea fișierelor audio necomprimate 
(până la 24 biți/192 kHz) pentru a asculta 
toate detaliile piesei muzicale.

CALITATEA

free lossless audio codec
WAV WMA MP3

AA
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Sistem audio  
 wireless

Soluția ideală pentru 
sisteme ușor de extins.

Playerul oferă:

 Trei opțiuni disponibile: player cu amplificator 
de 40 Watt și 120 Watt și player cu  
pre-amplificator pentru a transforma sistemele 
audio existente (home theater, stereo, etc.)  
într-un sistem NUVO performant;

 Design subțire și compact pentru a asigura o 
prezență discretă în orice încăpere;

 Bluetooth aptX pentru redare prin streaming de 
înaltă fidelitate de la dispozitivele personale;

 Port USB și intrare auxiliară pentru adăugarea 
în orice moment de surse audio noi.

Internet

DORMITOR

CAMERĂ DE ZI SISTEMUL

BUCĂTĂRIE

1
2

3
4

Modem/Router 
Wi-Fi

NUVO APP

FLEXIBILITATEA ÎN INSTALARE
Două soluții de instalare: sistem wireless și 
sistem cablat pentru aplicații profesionale. 
Sistemul cablat poate fi extins prin wireless.

NUVO®

Verifică lista de routere 
Wi-Fi Certified 
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Sistem audio 
 cablat

Soluție profesională pentru 
sisteme de sunet în încăperi 
prevăzute cu rețea LAN cablată.
Playerele cu 3 zone pot fi 
poziţionate în rack. 
Sistemul poate fi extins prin 
wireless.

Playerul oferă:
 Două opțiuni flexibile:  

3 x 40 Watt (8 Ohm, 20 W x 2) sau 
3 x 100 Watt (8 Ohm, 50 W x 2);

 Design compact pentru instalarea în 
rack într-un singur modul;

 Port USB și intrare auxiliară pentru 
adăugarea de surse noi;

 Intrare/ieșire de linie per zonă, ideal 
pentru putere mai mare în spaţii 
deschise.

GRĂDINĂ

BUCĂTĂRIE

Modem/Router 
Wi-Fi

Player cu 3 zone

CAMERA DE ZI

Internet

DORMITORUL COPILULUI

NUVO APP

DORMITOR

1
2

3
4

SISTEMUL

Sistem stereo

Verifică lista de routere 
Wi-Fi Certified 
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Playere 

Dispozitive pentru sisteme 
wireless și sisteme cablate

Fiecare player combină cu ușurință 
toate conținuturile digitale preferate 
(servicii online, dispozitive personale, 
etc.) într-un singur punct de acces.

Player NV-P100-EU (2x20 W)

Componentele sistemului

Player NV-P200-EU (2x60 W)

NUVO®

Preamplificator NV-P300-EU
Permite utilizarea amplificatoarelor de mărci 
diferite pentru sistemul de sunet dintr-o 
încăpere.
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Playere

Dispozitive pentru sisteme 
cablate

NV-P3500-EU (3 zone 2x50 W)
Acest dispozitiv este prevăzut cu un amplificator cu tehnologia 

Bang&Olufsen ICE Power ce combină eficiența ridicată și 
consumul redus de energie cu o calitate excelentă a sunetului.

NV-P3100-EU (3 zone 2x20 W)
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Incinte acustice

AccentPLUS®1
 Driver din polipropilenă
 Difuzor de înalte cu dom din mătase și cu rotire la 30º
 Crossover 12dB
 Protecție durabilă din cauciuc butilic
 Design simplu cu grilă din aluminiu

Incintele acustice NUVO au  
fost special create pentru a  
garanta o calitate a sunetului  
pentru cunoscători, cu bași profunzi  
și intenși și performanță impecabilă.
Se pot monta în plafon, în perete sau  
în aer liber.

Incintă acustică 
încastrabilă în 

perete

Incintă 
acustică de 
plafon

Componentele sistemului

NUVO®
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Incinte acustice

Incintă acustică 
încastrabilă în 

perete

Incintă 
acustică de 
plafon

AccentPLUS®2
 Driver din Kevlar® Dupont™
 Difuzor de înalte din titan cu rotire la 30º
 Crossover 12 dB
 Protecție durabilă din cauciuc butilic
 Design simplu cu grilă din aluminiu

Outdoor AccentPLUS® Rock
 Compartimente în polietilenă acustic inertă cu armătură minerală
 Structură internă tip fagure pentru fermitate crescută
 Izolare fonică cu material bituminos
 Disponibil în culoarea granitului și a nisipului

Incinte acustice 
în formă de rocă 



URMĂREŞTE-NE
ŞI PE:

pinterest.com/legrandfrance/

twitter.com/legrand_news

www.facebook.com/Legrand

www.youtube.com/user/legrand

LEGRAND ROMÂNIA
Str. Gheţarilor 15,
cod poştal 014106
Sector 1, Bucureşti
Tel :  +4021.232.07.77
Fax : +4021.232.07.76
Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro 

SHOWROOM-UL LEGRAND
Te așteptăm în showroom pentru a descoperi 
și testa soluțiile Legrand.
Pentru programarea vizitei în showroom te 
rugăm să ne contactezi pentru a stabili data și 
ora cele mai potrivite pentru tine.

Adresă: Strada Ghețarilor, Nr. 15, Sector 1, 
Bucureşti
Telefon: (+4) 021 232 07 77

AFLĂ MAI MULTE!




