Pioneer opublikował aktualizację oprogramowania umożlwiającą korzystanie z Wbudowanego Chromecast w
wybranych produktach audio i audio-video.

Opublikowana aktualizacja zapewnia Wbudowany Chromecast na wybranych komponentach Hi-Fi,
amplitunerach AV, systemach kina domowego i sieciowych systemach głośników wyprodukowanych przez
Pioneer w 2016 roku lub później.
Wbudowany Chromecast to platforma umożliwiająca połączenie kompatybilnych aplikacji ze smartfonów i
tabletów Android, iPada, iPhone'a, iPoda touch, Chromebook-a™ i przeglądarki Chrome™ (Mac, Windows®,
Linux ) z komponentami Pioneer poprzez 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi®. Użytkownicy mogą strumieniowo przesyłać
muzykę, radio internetowe i podcasty z popularnych serwisów sieciowych w wygodny i niezawodny sposób.
Paleta aplikacji kompatybilnych z Chromecast obejmuje między innymi audycje sportowe, komediowe oraz
edukacyjne, jak również liczne podcasty i miliony utworów muzycznych z całego świata. Wszystkie te zasoby są
łatwo dostępne za pośrednictwem smartfona, a następnie przekazywane do komponentów Pioneer
posiadających Wbudowany Chromecast.
Próbkowanie bezprzewodowej transmisji na poziomie 48 kHz zapewnia oryginalne brzmienie źródła bez
kompresji w jakości CD.
Technologia nie wymaga żadnych dodatkowych konfiguracji czy haseł, dzięki czemu nawiązanie połączenia jest
niezwykle łatwe i szybkie. Wszyscy członkowie rodziny, przyjaciele i goście mogą dołączyć do zabawy i
odtwarzać swoje ulubione materiały z preferowanych aplikacji. Dodatkowo, podczas odtwarzania można
normalnie korzystać z telefonu - prowadzić rozmowy telefoniczne oraz obsługiwać inne aplikacje bez zakłócania
odtwarzania.
Aby korzystać z Wbudowanego Chromecast wszystkie urządzenia muszą być połączone z tą samą siecią
bezprzewodową, a aplikacje muszą być kompatybilne z Chromecast. Odkryj kompatybilne aplikacje na:
g.co/cast/audioapps. Więcej informacji o Wbudowanym Chromecast:
https://www.google.com/chromecast/built-in/
Aktualizacja oprogramowania z 25 kwietnia 2017 umożliwia korzystanie z Chromecast na urządzeniach Pioneer:
SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701, SC-LX501, VSX-1131, VSX-932, VSX-832, VSX-831, VSX-S520D, VSX-S520, SXS30DAB, NC-50DAB, N-30AE, FS-W50, FS-W40, XC-HM86D, X-HM86D, X-HM76D, X-HM76, MRX-5 oraz MRX-3
Przez dekady, Pioneer zapewniał użytkownikom najnowsze rozwiązania rozrywki audio i audio-video. Dodanie
Wbudowanego Chromecast wzbogaca możliwości bezprzewodowego odtwarzania i jest kolejnym wielkim
krokiem w rozwoju systemów muzycznych.
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