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Hegel Röst - wzmacniacz zintegrowany z AirPlay i sterowaniem poprzez IP

Wyobraź sobie mały, ładnie prezentujący się i niewiarygodnie wszechstronny zestaw audio, który potrafi wystro-
wać najbardziej wymagające kolumny głośnikowe jakie kiedykolwiek chciałeś.  Wyobraź sobie prawdziwe rozwią-
zanie hi-fi, z którego możesz korzystać razem ze swoim iPhonem, zintegrować ze swoim „domem inteligentnym” 

i dzięki temu odtwarzać całą swoją ulubioną muzykę. Bez zniekształcenia oryginalnego sygnału muzycznego. 
Bez zaburzania stylistyki twojego domowego salonu... właśnie wyobraziłeś sobie model Röst. 

„Zamierzaliśmy stworzyć coś pięknego... pięknego pod względem dźwięku, 

wyglądu i połączeń. Röst to urzeczywistnia. Jest sumą wszystkiego, czego się 

nauczyliśmy. Prawdziwie wszechstronny wzmacniacz. Coś, co chciałbyś mieć 

na swojej półce”. 

- Hegel Music System AS - 



Moc wyjściowa gł. 75 W/kanał przy 8 omach

Wejścia analogowe 1 zbalansowane (XLR), 1 niezbalansowane (RCA), 1 Home Theater

Wyjścia analogowe 1 liniowe zmiennopoziomowe (RCA)

Wejścia cyfrowe 1 koncentryczne, 3 optyczne, 1 USB, 1 Ethernet (RJ45)

Wejście kontrolne 1 Ethernet (RJ45) - połączone kontrola i strumieniowanie

Pasmo przenoszenia 5 Hz - 180 kHz

Stosunek sygnał-szum wyższy niż 100 dB

Przesłuch niższy niż -100 dB

Współczynnik tłumienia wyższy niż 2000 (główny stopień wyjściowy mocy)

Wymiary 8 cm (10 cm z nóżkami) x 43 cm x 31 cm (W x S x G)

Waga 12 kg (z opakowaniem)

Specyfikacja techniczna

Pod kontrolą

Röst jest nazwą jednej z najpiękniejszych norweskich wysp. Daleko na północ na Lofotach. Tak daleko od stałego lądu, jak to 
tylko możliwe. Nazwa pasuje idealnie. 

Röst wzmacniacz zintegrowany z AirPlay

Röst może także oznaczać „głos” i Röst jest prawdziwym „głosem Hegla”. Dzięki opatentowanej technice amplifikacji SoundEngine, 
niezwykle zaawansowanemu przedwzmacniaczowi i precyzyjnie zaprojektowanemu przetwornikowi c/a, Röst brzmi niesamowicie 

naturalnie i dynamicznie. Urządzenie zachowuje wszystkie detale, które pozwalają poczuć klimat miejsca nagrania i na żądanie 
dostarcza głęboki, potężny bas.

Hegel Röst z łatwością łączy się z dowolnym urządzeniem, z którym chcesz: odtwarzacz CD, odtwarzacz strumieniowy, komputer 
lub może Google Cast Audio? Możesz podłączyć swojego iPhone’a, Macbooka, a nawet Apple TV za pomocą AirPlay. A może zinte-

grować Sonos Connect? Wybór należy do ciebie.

Wzmacniacz zintegrowany Röst został zaprojektowany po to, aby urządzenia codziennego użytku mogły zabrzmieć tak dobrze, 
jak to tylko możliwe i żeby prawdziwie audiofilskie konstrukcje zabrzmiały jeszcze lepiej. Osiągnęliśmy to poprzez wykorzystanie 

opatentowanej technologii opracowanej przez projektantów firmy Hegel.

Röst dostępny jest z gładkim, białym, malowanym wykończeniem. Obudowa to połączenie stali i aluminium. Nawet pokrętła wyko-
nane są z litego aluminium i są tak samo miłe w dotyku. W połączeniu z białym, lekko przyciemnionym wyświetlaczem OLED, Röst 
jest urządzeniem, które chciałoby się oglądać w swoim domu. Wzmacnicz gotowy jest do współpracy z twoimi kolumnami głośni-

kowymi lub słuchawkami. 

Röst dostarczany jest wraz z pilotem zdalnego sterowania, wykonanym z litego bloku aluminium, ale również sterowany jest przez 
IP i może być zintegrowany z większością rozwiązań domu inteligentnego.


