Wyjątkowa jakość muzyki w nowych Mercedesach
dzięki subskrypcji TIDAL HiFi
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Warszawa. Muzyka dobra na wszystko – zwłaszcza porządnej jakości.
TIDAL, jedna z najpopularniejszych platform muzyczno-rozrywkowych,
oferuje użytkownikom nowych Mercedesów dostęp do muzyki
w bezstratnej jakości dźwięku w ramach pakietu TIDAL HiFi. Tym, którzy
zarejestrują się w serwisie za pomocą swojego konta Mercedes me,
przysługuje bezpłatna 3-miesięczna subskrypcja usługi.
TIDAL dysponuje zbiorem ponad 60 mln utworów i 250 tys. wysokiej jakości
materiałów wideo – można tam znaleźć podkasty, teledyski, a także filmy
dokumentalne. Przede wszystkim użytkownicy usługi mają dostęp do
starannie wyselekcjonowanych list utworów tworzonych przez redaktorów
muzycznych, a nawet przez samych artystów. Za pomocą jednego kliknięcia
mogą posłuchać najnowszych piosenek z ich ulubionego repertuaru albo
wybrać playlistę dopasowaną do okazji lub obecnego nastroju.
Są także specjalne listy z utworami początkujących artystów, nowościami,
a nawet – przygotowane we współpracy z Mercedesem – zbiory stworzone
pod

kątem

podróżowania

samochodem.

Można

zapoznać

się

z nimi pod adresem https://tidal.com/playlistsbymercedes-benz lub wpisując
w wyszukiwarkę aplikacji „Mercedes-Benz”.
TIDAL HiFi zapewnia dostęp do najwyższej jakości dźwięku TIDAL Masters,
która wykorzystuje technologie MQA, Dolby Atmos czy 360 Reality Audio.
Dzięki temu użytkownicy mogą słuchać muzyki w takiej formie, w jakiej została
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pierwotnie nagrana, a w połączeniu z systemami nagłośnienia oferowanymi
przez Mercedes-Benz, możemy poczuć się jak w studiu.
Możemy posłuchać nagrań z zachowaniem wyjątkowo wysokiej jakości
i wyrazistości. W połączeniu z systemami nagłośnienia dostępnymi w nowych
Mercedesach zapewnia to niespotykane doznania dźwiękowe. Słuchacze
mają okazję „wyłapać” najdrobniejsze niuanse dźwiękowe, nawet takie jak
odgłosy publiczności podczas koncertu na żywo, wraz z wrażeniem
rozmieszczenia ich w przestrzeni. Efekt: doświadczenie akustyczne zgodne
z zamiarami i odczuciami samych artystów.
Teraz użytkownicy nowych modeli Mercedes-Benz z systemem operacyjnym
MBUX – na przykład Klasy A, B, CLA, GLB, lub GLE – mogą bezpłatnie
otrzymać 3-miesięczną subskrypcję TIDAL HiFi w ramach swojego konta
cyfrowych usług Mercedes me. Wystarczy utworzyć (poprzez stronę Mercedes
me) nowe konto w TIDAL, pobrać aplikację na swój komputer lub smartfon
i zalogować się do serwisu. Aby słuchać TIDAL w swoim samochodzie,
w zakładce Media należy uruchomić pozycję „Muzyka Online”.
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