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ιο δυνατός ήχος για πιο 
υναρπαστικές στιγμές
ιμαστείτε να ακούσετε και να νιώσετε περισσότερα με αυτό το soundbar και ασύρματο 

ογούφερ. Θα απολαύσετε πιο πλούσιο ήχο και πιο βαθιά μπάσα, είτε πρόκειται για διαστημικές 

χες είτε για στιγμές σιωπηρής συγκίνησης. Απολαύστε στο έπακρο ό,τι κι αν βλέπετε.

Ο ήχος που χρειάζεστε
• 2 κανάλια. Οδηγοί μεσαίων συχνοτήτων και tweeter
• Ασύρματο υπογούφερ. Πιο βαθιά μπάσα
• Ήχος Dolby. Βρεθείτε στην καρδιά της δράσης
• Ανθεκτικό μεταλλικό πλέγμα για καθαρό ήχο

Μουσική και ταινίες
• Συνδέσεις Bluetooth και USB
• Είσοδος οπτικού καλωδίου και είσοδος ήχου
• Έξοδος HDMI (ARC). Ελέγξτε το soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Δείτε. Ακούστε. Λατρέψτε.
• Λεπτή, γεωμετρική και διακριτική σχεδίαση
• Υπογούφερ με λεπτή σχεδίαση
• Τοποθετείται πάνω στο τραπεζάκι της τηλεόρασης, στον τοίχο ή σε οποιαδήποτε επίπεδη 
επιφάνεια

• Περιλαμβάνονται στηρίγματα τοίχου



 Ο ήχος που χρειάζεστε
Το τρίξιμο της φωτιάς. Η βουή του πλήθους. Δύο 
κανάλια αναβαθμίζουν τον ήχο των αγαπημένων 
σας ταινιών και εκπομπών. Το πανίσχυρο 
ασύρματο υπογούφερ λεπτής σχεδίασης παρέχει 
βελτιώνει σημαντικά τα μπάσα. Ακούστε καθαρά 
τον ήχο της έκρηξης και τον γεμάτο ήχο των 
μουσικών κομματιών.

Dolby Digital
Απολαύστε τις αγαπημένες σας εκπομπές και 
ταινίες. Αυτό το soundbar με ασύρματο 
υπογούφερ υποστηρίζει τη μορφή ήχου surround 
Dolby Digital για ακόμα πιο συναρπαστική και 
καθηλωτική εμπειρία.

Η αγαπημένη σας μουσική
Τελείωσε η ταινία; Θέλετε να συζητήσετε τις 
εντυπώσεις που σας άφησε το τέλος της σειράς; 
Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα που 
παρακολουθείτε, ρυθμίστε το soundbar στη 
λειτουργία Bluetooth και προσθέστε μια λίστα 
αναπαραγωγής. Εναλλακτικά, ακούστε μουσική 
απευθείας από το USB. Ό,τι κι αν θέλετε να 
ακούσετε, θα απολαύσετε τον ίδιο πλούσιο ήχο.

Ξεχωριστή σχεδίαση
Η υπέροχη, λιτή, κεκλιμένη και διακριτική 
σχεδίαση θα κλέψει τις εντυπώσεις σε κάθε σπίτι. 
Όσον αφορά την τοποθέτηση, τα στηρίγματα 
τοίχου που περιλαμβάνει εξασφαλίζουν πολλές 
επιλογές. Χάρη στη λεπτή του σχεδίαση, το 
πανίσχυρο υπογούφερ μπορεί να γίνει σχεδόν 
αόρατο.

Οποιαδήποτε συσκευή
Συνδεθείτε μέσω HDMI, εισόδου ήχου, USB και 
άλλων επιλογών. Η έξοδος HDMI (ARC) σας 
επιτρέπει να ελέγχετε το soundbar με το 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
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Ήχος
• Ισχύς εξόδου ηχείου: 100W
• Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 60W
• Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: 160 W

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων κύριας μονάδας: Α: πλήρους 
εύρους (52 χιλ./2") + τουίτερ, Δ: πλήρους εύρους 
(52 χιλ./2") + τουίτερ

• Τύπος υπογούφερ: Ενεργό, Ασύρματο 
υπογούφερ

• Οδηγοί υπογούφερ: 1 χαμηλής συχνότητας (127 
χιλ./5,0")

Συνδεσιμότητα
• Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth
• Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή οπτική είσοδος, 
Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), USB, Βύσμα εισόδου 
ήχου 3,5 χιλ.

Άνεση
• EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, 
Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναμονή 
με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough

Σχεδίαση
• Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: Κύρια 
μονάδα: <0,5 W, Υπογούφερ: <2 W

• Κατανάλωση υπογούφερ: 20 W
• Κατανάλωση ρεύματος κύριας μονάδας: 25 W
• Τροφοδοσία ρεύματος κύριας μονάδας: 100-

240V AC, 50/60 Hz
• Τροφοδοσία υπογούφερ: 100-240 V~, 50-60 Hz

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 800 x 67,3 x 81,7 μμ
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 120 x 400 x 300 μμ

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 μπαταρία 

CR2025, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης 
έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο 
παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις συσκευασίας
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

97 x 43,5 x 15 εκ.
• Μικτό βάρος: 7 κ.
• Καθαρό βάρος: 5 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2 κ.
• EAN: 48 95229 10209 5

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

99,5 x 17" x 58 εκ.
• Μικτό βάρος: 15 κ.
• Καθαρό βάρος: 10 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5 κ.
• GTIN: 1 48 95229 10209 2

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Οπτικό: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
•

Προδιαγραφές
Ηχείο SoundBar
Ασύρματο υπογούφερ 2,1 καναλιών Dolby Digital, HDMI ARC, 160 W
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