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STREAMERS E AMPLIFICADORES

O HEOS Link faz parte do sistema de som sem fios multi-sala que 
lhe permite desfrutar da sua música favorita em qualquer lugar e a 
qualquer altura em sua casa. Com o HEOS link, pode adicionar áudio 
multi-sala a um sistema de áudio ou cinema em casa existente e 
pode reproduzir músicas diferentes em diferentes divisões da casa 
ou a mesma música em cada divisão.
O versátil HEOS Link disponibiliza a tecnologia wireless de banda 
dupla “N” que assegura uma ligação rápida e fácil à rede doméstica. 
Para além da função sem fios integrada, o HEOS Link está também 
equipado com uma porta Ethernet RJ-45 para a ligação a uma rede 
com fios. A porta USB permite ligar uma unidade USB portátil, e 
pode também ser usada para carregar o dispositivo portátil.

O HEOS Amp foi desenvolvido para usufruir de funcionalidades 

de streaming e áudio multi-sala com um par de colunas estéreo e 

garante a mesma facilidade de utilização que os outros modelos de 

colunas HEOS.

Dispondo de amplificação digital avançada de Classe D, o HEOS 

Amp oferece 100W de potência máxima por canal, menor distorção 

e capacidade de corrente alta para um funcionamento confiável e 

estável com colunas de impedância mais baixa (incluindo 4Ω).

Com o HEOS Amp pode ouvir música nas suas colunas favoritas e o 

alto nível de potência significa que pode desfrutar de uma qualidade 

sonora capaz de encher uma sala, mesmo a volumes elevados.
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HEOS Link HS2

HEOS Amp HS2

StrEAmEr ÁudiO dE ALtA rESOLuçãO cOm BLuEtOOtH

StrEAmEr cOm AmPLiFicAçãO, 2 cANAiS, 100W/cANAL

Desenvolvido por especialistas em integração, o HEOS Drive 
HS2 é um sistema de distribuição de áudio de 4 zonas com 8 
canais de amplificação de Classe D, tudo num único chassis 
que disponibiliza descodificação Dolby Digital e Dolby Digital+ 
com downmixing estéreo.
Com 60W em cada um dos 8 canais (20Hz~20kHz, .05% THD, 
8Ω, Com todos os canais em funcionamento), é possível 
emparelhar 1 ou 2 amplificadores estéreo para uma elevada 
potência de saída (130W), e a HEOS Drive HS2 disponibiliza 
uma baixa impedância (incluindo 4Ω).
Cada zona inclui um par estéreo de saídas pré-amplificadas 
que podem ser configuradas como saídas estéreo ou mono. O 
sistema matriz de alteração integra duas entradas óticas digitais, 
2 entradas coaxiais digitais e 4 entradas estéreo analógicas, que 
podem ser atribuídas a qualquer zona. Cada zona possui ainda 
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HEOS drive HS2 AmPLiFicAdOr dE 4 ZONAS 8 cANAiS cOm 60W

uma porta USB dedicada para ligação a uma drive externa.
Equipada para lidar com qualquer combinação de colunas, a HEOS Drive HS2 integra filtros DSP de alto e baixo nível – permitindo 
ajustar qualquer saída para uma elevada amplitude, modos de colunas satélite ou subwoofer, com pontos de ajustáveis de cruzamento.
As saídas de altifalante possuem bornes de 4 vias que são compatíveis com terminações em forma de banana e inclui 4 saídas de 
12V. O chassis possui um arrefecimento silencioso a ventoinha para garantir um funcionamento estável.
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