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DUŻY KALIBER – COWON X7 120GB i 160GB

Już z początkiem listopada Polscy klienci jako jedni z pierwszych na świecie będą mogli nabyć, 
najnowszy produkt marki Cowon , zapowiadany już od dawna jako następca słynnego modelu 
X5.

Cowon X7 to twardo dyskowy odtwarzacz o dużej pojemności skierowany dla tych, którzy nie maja 

ochoty na ciągłe kopiowanie muzyki/filmów a chcą mieć całą bibliotekę pod ręką. Do dyspozycji mamy 

zatem 120GB lub 160GB pojemności HDD.

Pomimo wykorzystania twardego dysku producent pomyślał o tym aby długość działania była równie 

imponująca jak pojemność. I tak Cowon X7 potrafi odtwarzacz muzykę przez bite ponad 100 godzin, a 

filmy około 10 godzin. 

Oglądanie filmów na X7-mce to czysta przyjemność bowiem producent wyposażył sprzęt w 

dotykowy ekran 4,3” o krystalicznej wręcz jasności..   Ogrom kodeków audio/video jakie 

obsługuje urządzenie powoduje iż można raz na zawsze zapomnieć o komputerze. 

Dodatkowo świetnie zaprojektowany interfejs użytkownika tzw. Smart Widget sprawia, że 

obsługa jest banalnie prosta i intuicyjna.

To co symbolizuje Cowona to oczywiście realistyczna jakość brzmienia. I w tym wypadku nie 

jest inaczej, a raczej jest i to na pewno ku zaskoczeniu wielbicieli marki. 

Przejęty przez Cowona system studyjny BBE+ czy autorski JetEffect 3.0 potrafią uzyskać 

niesamowita barwę poprzez regulację innowacyjnych  rozwiązań w filtrach EQ jakie 

zastosowano. Jednocześnie poczucie realizmu zwiększają efekty reverb oraz 39 pól 

eksploatacji brzmieniowej jakie użytkownik ma możliwość zagospodarować. I tutaj 

przenosimy się już na inny poziom. Zapraszamy wiec do testów..

‘COWON X7' będzie dostępny w kolorach białym, czarnym oraz fioletowym w cenach jak 

poniżej:

Cowon X7 - 120GB – 1299zl brutto , Cowon X7 - 140GB – 1499zl brutto





Podgląd Zdjęć
Format Plików JPG

Roździelczość No limit. 

Podgląd Dokumentów Podgląd Tekstu TXT

Bluetooth  Bluetooth 2.0 Stereo Headset (A2DP, AVRCP Profile) 

Złącze  Supports 20pin USB Connector

Etc G-Sensor

 

Wymagania Systemowe

CPU : Pentium III 500Mhz or higher
 
OS : Windows7/ Vista/ XP / 2000 / ME, MAC OS 10.X/ Linux v2.4 or higher(Support only for data 
transfer)
 

Windows Media Player 10 lub wyższy (MTP sync.)

USB Port



Dystrybutorem odtwarzaczy COWON w Polsce jest firma MIP.

Firma MIP (Multimedia Intelligent Products) istnieje od 2002 roku. Jest autoryzowanym dystrybutorem 

produktów marki iriver.  Poza dystrybucją  zajmuje się  także promocją  marki iriver  w Polsce. Firma 

debiutowała  jako  importer  przenośnych  odtwarzaczy  audio  marek  iriver  oraz  exonion.  Obecnie 

zajmuje  się  autoryzowaną  dystrybucją  produktów  firm:  iriver,  Cowon  iAUDIO,  iGO,  Eten  Glofiish, 

Zepto,  MPIO,  mobiBLU,  DigiDock  i  wielu  innych.  MIP  jest  także  wyłącznym  importerem  kilku  z 

powyższych marek.

Produkty oferowane przez MIP można znaleźć na półkach wielu renomowanych sklepów, takich jak 

Electro World, MediaMarkt, Saturn, Sferis, MP3Store, RTV EURO AGD, Komputronik, Auchan, Vobis, 

Carrefour,  Avans,  Optimus  czy  w  sieciach  dystrybucyjnych  Action,  AB,  RRC,  FEN.  MIP  stale 

współpracuje  z  najlepszymi  polskimi  serwisami  internetowymi,  magazynami  oraz  telewizjami, 

dostarczając im sprzęt do testów oraz materiały do publikacji.

Kontakt dla prasy:
Superata Public Relations
Piotr Sawicki
T: 501 59 69 49
e-mail: superata@superata.com

Dystrybutor: MIP
ul. Siedmiogrodzka 11
01-232 Warszawa
tel. (022) 424-82-54
fax. (022) 499-74-48
biuro@mip.bz

Strona produktowa:
www.cowon.pl     

Dział handlowy:
handlowy@mip.biz.pl

Wsparcie techniczne:
serwis@mip.bz 
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