NASS

Network Audio Storage Server
Ontwikkeld voor muziek en audio liefhebbers.
Het hart van een krachtig en meeslepend multi-room muzieksysteem.
Onafhankelijk welk server platform uw streamer ook nodig heeft!

De NASS is ontworpen voor muziek- en audioliefhebbers en vormt het hart van een krachtig
multiroom muzieksysteem dat werkt met een enorme diversiteit van audioproducten.
Een PC of nas is een prachtige apparaat en doet van alles. Maar om echt van muziek te genieten met
Roon, Logitech Mediaserver, Minimserver, DLNA of OpenHome server is de Network Audio Storage
Server dedicated ontwikkeld voor Audio en niets anders. Sluit de NASS gewoon aan op uw netwerk
en controleer het met uw telefoon, tablet, Mac of Windows-computer. Intel Core i3 of i7 inside.

DLNA SERVER

ROON CORE

BUBBLE UPnP SERVER

SQUEEZEBOX

MINIMSERVER

www.majstroaudio.com

AUTOMATISCH CD’S RIPPEN

EASY MUSIC BACKUP
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HOE WERKT HET
De NASS vereist geen speciale configuratie. Sluit het aan op uw
netwerk, log in via de WebGUI, en download de server app die u
nodig heeft.
Speel vanaf de interne SSD opslag disk, koppel een NAS of sluit
een externe USB drive aan.
Rip eenvoudig uw CD collectie met het optioneel verkrijgbare
rippakket.
Voor audio playback, sluit eenvoudig een USB DAC aan of stream
naar de grote familie van netwerk spelers.
Roon Ready, Airplay, Devialet, Meridian, Sonos, Squeezebox,
Audio aan Zee, 432EVO, Majstro

SPECIFICATIES
NASS

NASS+

Diverse Audio Server core’s voor iedereen, ventilatorloos, Gigabit
ethernet, 4x USB 3.0, een interne SSD voor data opslag,
mogelijkheid om zelf al uw CD’s makkelijk te kunnen rippen en
een simpele backup mogelijkheid van al uw data.

Diverse Audio Server core’s voor iedereen, ventilatorloos, Gigabit
ethernet, 4x USB 3.0, een interne SSD voor data opslag,
mogelijkheid om zelf al uw CD’s makkelijk te kunnen rippen en
een simpele backup mogelijkheid van al uw data.

 Intel Core i3 inside

 Intel Core i7 inside

 Collecties ≥12.000 albums (120.000 tracks)

 Grote Collecties ≥12.000 albums (120.000 tracks)

 Multi-room systemen tot 5 verschillende zones

 Multi-room systemen ≥5 verschillende zones

 Gelimiteerde ROON DSP functies (EQ, hoofdtelefoon,

 Alle ROON DSP functies

crossfeed, etc)

ROON PARTNERS
CORE is ontwikkeld om te werken met vrijwel alle merken streamers. Voor ROON is het nu niet meer noodzakelijk om
altijd een PC of MAC aan te hebben staan. De CORE is mega krachtig! De CORE is in de meeste gevallen krachtiger dan
uw PC of MAC omdat deze speciaal is ontwikkeld als audioserver.
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