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YENİ AIO TWIN 
HOPARLÖR



AIO TWIN  PRESS RELEASE

BLUETOOTH WI-FI STREAMING VINYL AUDIO-VIDEO

Plaklar:  Bir fono katı atayarak pikabınızı bağlayıp 33’lük ve 45’lik plaklarınızın keyfini 
çıkartabilirsiniz. 

Çok odalı sistem: Sevdiğiniz müzikleri evinizin her yerinde dinleyebilmek veya farklı 
odalarda farklı müzik yayın akışları alabilmek için bir AIO ortamı yaratın. 

Ses-Görüntü:  Optik/SPDIF girişi kullanarak yassı ekran televizyonunuzu AIO TWIN 
hoparlörlere bağlayın ve tüm ses-görüntü programlarında Hi-Fi kalitesinde stereo sesin 
keyfini çıkartın.  

AIO TWIN, şık tasarımı, zengin ve detaylı sesiyle aktif bağlantılı bir hoparlör. 

Yeni AIO TWIN hoparlör

Yüksek çözünürlüklü streaming: Sevdiğiniz müzikleri akıllı telefonunuzdan veya 
tabletinizden yüksek çözünürlükle stream edebilirsiniz.  



AIO TWIN  PRESS RELEASE
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Yüksek kalite dijital müziğin ve kolay bağlantı imkanlarının 
keyfini sürün. 

Bluetooth aptX: Son teknoloji ürünü Bluetooth 5.O aptX alıcı sayesinde artık streaming çok 
daha kolay. Bu teknoloji her türlü kaynakla (akıllı telefon, tablet, vs.) uyumludur. 

Wi-Fi: Müziği yüksek çözünürlükle (24 bit/192 kHz) stream edebilmenizi sağlayan Wi-Fi 
teknolojisi sayesinde üstün ses kalitesinin keyfini çıkartın. 



Ücretsiz olarak sunulan “Triangle AIO” uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuzdan 
veya tabletinizden her türlü streaming servisine ulaşın. Uygulamamız App Store ve 
Google Play Store’da mevcuttur. Bu uygulama vasıtasıyla dilerseniz cihazlarınızda veya 
ev ağında depoladığınız kayıtlara da ulaşabilirsiniz. 

Linkplay teknolojisini kullanarak ağınızdaki tüm TRIANGLE AIO ürünlerini kurabilir ve tüm 
ses cihazlarınızı takip edebilirsiniz. Odaların hepsinde streaming işlemini kumanda edebilir, 
ses düzeyini ayarlayabilir, ton kontrol imkanı sayesinde sesi optimize edebilir ya da 
hoparlörlerinizi eşleştirebilirsiniz. 

“TRIANGLE AIO” mobil uygulaması burada mevcuttur:
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Tüm Müzik Listeniz  Parmağınızın Ucunda !



*A subscription is required to access the streaming services.

MÜZİK DÜNYASI 

Müzik, podcast’ler,  gündelik  yaşamınızın  bir parçası
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Çok çeşitli streaming servislerini barındıran geniş palet sayesinde sevdiğiniz sanatçıların 
eserlerinin, radyoların, şov ve çalma listelerinin keyfini çıkartın. 

Çok geniş bir müzik kataloğuna sahip olmalarıyla ünlü olan Deezer ve Spotify platformları ya 
da  yüksek  çözünürlüklü  kütüphaneleriyle  tanınmış  Qobuz  ve  Tidal  platformlarını 
kullanabilirsiniz.  Tuneln  vasıtasıyla  sınırsız  internet  radyosuna  erişiminiz  olduğunu  da 
unutmayın. 

 haberler… AIO TWIN hoparlörler    
haline gelecek. 



PLAK AŞKI
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Son derece hoş 4 cila seçeneğiyle ahenkli, modaya uygun ve iyi performans
 sergileyen bir sistem kurabilirsiniz.  

AIO TWIN hoparlörlerin tonalitesi ve detayları sayesinde plak dinleme deneyimi eşsiz ve 
bambaşka bir boyut kazanıyor. İçine entegre edilmiş olan fono preampli MM sayesinde, 
pikabınızı  doğrudan  bağlayabilir  ve  33’lük  ve  45’lik  plaklarınızı  sorunsuz  bir  şekilde 
dinleyebilirsiniz.   
Ünlü  Avusturyalı  imalatçı  Pro-Ject  ile  kurduğumuz  ortaklıkla  AIO  TWIN  hoparlörleri 
tamamlayacak bir pikap geliştirdik. Üst kısmında MDF bulunan, alüminyum bir kola ve 
Ortofon OM-10E kartuşa  sahip  olan bu pikap eksiksiz  ve  çok  kaliteli  bir  Hi-Fi  sistem 
oluşturuyor. 



*

SES VE GÖRÜNTÜ EVRENİ

AIO TWIN hoparlörleri optik –S/PDIF girişi vasıtasıyla yassı ekran televizyonunuza doğrudan
 bağlayıp Hi-Fi kalitesinde stereo sesin keyfini çıkartabilirsiniz.  

Bu stereo efektini geniş bir ses sahnesi yaratmak, ses-görüntü programlarınızda en 
doğru diyalogları ve efektleri yeniden üretebilmek için kullanabilirsiniz. 

Tamamen sesin içine daldığınız bir dinleme deneyimi için AIO TWIN hoparlörleri bir 
Tales 340 subwoofer ile bağlama imkanı da müthiş bir seçenek oluşturuyor. 

Bağlantılar yüksek kalite sese göre optimize edilmiştir. 
*Optik giriş ses stereo formatlarıyla (PCM) uyumludur. 
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EN GÜZEL TASARIM VE EN İYİ MALZEMELER

GABRİEL © KUMAŞ 
Triangle uzun yıllardır ızgaralarında Gabriel kumaşlarını kullanıyor.  
Hakiki  bir “kumaş mimarı” olan Gabriel  çok hoş renk paleti  ve doku seçenekleri  sunan bir 
üretici. 

AIO TWIN hoparlörlerin ızgaraları, eşsiz görünümü, ahşap işçiliğinin farklı cilalarıyla 
ahengiyle birinci sınıf “Bond” kumaşından üretildi. Dikdörtgen şeklindeki AIO TWIN 
mükemmel bir dekorasyon ve tasarım ürünüdür.  

KABİNLER 
HDF’den yapılmış olan kabinlerin çok doğal 
olması gerekir. Ses sinyalinde herhangi bir 
bozulma olmaması için sertlik en önemli 
kriterdir. Çok çeşitli cila seçenekleriyle sunulan
AIO TWIN iç dekorasyonla muhteşem bir 
ahenk yakalar. Nötr, renkli veya daha 
geleneksel renk efektleriyle her türlü dekorla 
kolayca bütünleşir.   
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Bir hoparlör, kaliteli ses ve birinci sınıf tasarımın imkanlarını size sunmalıdır. 
Akustik performans ve estetik açısından malzemelerin seçimi kritik öneme sahiptir. 

AYAKLAR
Kauçuk yastıklar takılmış olan şık, alüminyum 
ayaklarla titreşimler en aza indirgenmektedir. 
Böylece ses mesajı en ideal şekilde iletilirken, 
hoparlörün üzerine konduğu mobilyanın 
yüzeyi de korunmaktadır. 
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AIO TWIN HOPARLÖRLERİN KALBİ

1  TWEETER 2  WOOFER  3  KABİNLER

AIO programı çerçevesinde yürütülen
araştırmaların  sonucunda  25  mm’lik 
ipek  kubbe  kullanıldı  ve  böylece 
hiçbir sertlik barındırmayan, yumuşak
ve  detaylı  bir  ses  elde  edildi.  İpek 
kubbe  yalnızca  birkaç  crossover 
bileşeni gerektiren, uygulaması kolay 
bir  malzeme  olmakla  birlikte 
düzlemsel  frekans  cevabı 
mükemmeldir. 

Bu teknoloji, yayılan ses dalgaları 
konusunda çok başarılıdır, tiz 
frekanslarda distorsiyonu azaltırken, 
düşük frekanslardan müthiş bir cevap

 sunar. 

AIO  TWIN’in  13  cm’lik 
sürücüsünde,  işlenmiş  kâğıttan 
yapılma,  konkav  bir  zar  bulunuyor. 
Bu  sayede  sertliği  arttırabilecek 
herhangi bir toz kapağı kullanılmadı
 ve  tüm  woofer  yüzeyinin 
kullanılabilmesi mümkün oldu. 

HDF’den yapılmış olan AIO TWIN 
kabinler çok sert olduklarında, kabin 
rezonansı sebebiyle işitilebilir 
herhangi bir renklenmeden 
kaçınılabilmiştir. 

Bas refleks konfigürasyonu, pes 
frekanslarda hoparlörün cevabının 
uzatılabilmesini sağlamaktadır. 

Çift mıknatıslı motor yüksek 
hassasiyet, dinamikler ve muhteşem
bir hız sunmaktadır. 

TRIANGLE  ürün  serilerinin  hepsinde  olduğu  gibi,  her  bir  bileşen  Fransa,  Soissons’ta 
bulunan  fabrikamızda  tasarlandı  ve  geliştirildi.  40  yıllık  deneyimimizin  ürünü  olan  AIO 
TWIN için çok sıkı  bir  tasarım protokolü uygulanarak hoparlörler en yeni  teknolojiler  ve 
gömme elektroniklerle ideal konuma getirildi.  

Neodim  mıknatıs  kullanılan  bu 
tweeter  ısıyı  ideal  bir  şekilde 
gidererek yüksek volümlerde daha iyi 
bir  kontrolü  mümkün  kılar.  Parçalı 
koni yüklemesi yansımaları azaltarak, 
net  ve  kesin  bir  yeniden tiz frekans 
üretimi sunar. 
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ÇOKLU BAĞLANTI İMKANI 

2 X 50W RMS’lik D Sınıfı ampli: Uygulama üzerinden
 veya uzaktan kumandasıyla kumanda edilebilir, ton 
ayarı yapılabilir.   

DAC: Dijital-analog dönüştürücü 24 bit/192kHz 
örnekleme hızlarıyla uyumlu olması sebebiyle 
seçildi. 
 
Bluetooth 5.0 alıcı: Kaliteli AAC ve AptX iletim 
protokolleri 
 
Ağ girişleri: 
- 2.4GHz frekansta 802.11 b/g/n standardıyla 
uyumlu Wi-Fi network 
- Yerel ağlar için 10/100Mbps Ethernet kablosu, 
hızlı konfigürasyon, hız ve dengeli bağlantı. 

 
USB-A giriş: USB çubuğu ve USB cihazların şarj 
edilmesi için kolay bağlantı. 

 
UPnP / DLNA: TRIANGLE AIO uygulama ile ağınızda 
mevcut olan kütüphanenizi kullanın. 24bit/192kHz 
ses dosyalarıyla uyumludur. 

Fono preampli MM: Birinci sınıf RIAA 
düzeltmesiyle pikabınızın keyfini çıkartın. MM 
kartuşlarla uyumludur. 

Subwoofer çıkışı: Sisteminize bir subwoofer 
bağlayarak düşük frekans çıkışını arttırabilir, çarpıcı 
bir ses deneyimiyle film veya dizi izleyebilirsiniz.    

AKSESUARLAR :  (Dahildir)  

- 1 x güç kablosu  
- 1 x 3 metre hoparlör kablosuyla aktif hoparlör pasif olana bağlanabilir.  

-  Uzaktan  kumandayla  kaynak  seçimi,  volüm  kontrolü,  Wi-Fi  ve  Bluetooth’da  kayıt  taraması  ve  ton  ayarı 
yapılabilir.   
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Frost  
White 

Blue  
Abyss

Linen  
Grey 

Graphite 
Black

Brown 
Maple

CİLA SEÇENEKLERİ 

AIO TWIN 5 cila seçeneğiyle sipariş edilebilir: Graphite Black, Frosted White, Linen Grey, 
Abyss Blue ve Brown Maple*. Brown Maple 2021’nin Eylül ayından itibaren mevcut 
olacaktır. 

TRIANGLE - Pro-Ject işbirliği sonucu ortaya çıkan pikaplar hoparlörlerle aynı olan 4 cila 
seçeneğiyle sunuluyor. Not: Brown Maple versiyonu siyah pikapla eşleştirilmektedir. 
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“TRIANGLE AIO” mobil uygulaması burada mevcuttur:



 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
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CAN HI-FI TAKIMI

   +90212 2591010 

Can Hi-Fi

info@canhifi.com

 Daha fazla bilgi almak isterseniz bize ulaşın

Websitesi : www.canhifi.com
Facebook:https://www.facebook.com/canhifi/ 
Instagram: https://www.instagram.com/canhifi/
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