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źwięk, który trzyma w napięciu
ój telewizor 4K jest płaski, ale jego brzmienie nie musi takie być. Ten potężny głośnik SoundBar z 

zprzewodowym subwooferem zapewnia pełny, bogaty dźwięk i niezwykle wyraźne dialogi. Od 

jsubtelniejszych momentów po porywające sceny batalistyczne — seriale i filmy nabierają nowego 

miaru.

Dźwięk, którego pragniesz
• 3 kanały: przetworniki tonów średnich i głośniki wysokotonowe
• Usłysz każde słowo dzięki głośnikowi centralnemu zapewniającemu wyjątkowo wyraźne dialogi
• Bezprzewodowy subwoofer i głębsze basy
• Bądź w centrum akcji z technologią Dolby Audio
• Potężny dźwięk dzięki mocy wyjściowej 300 W

Muzyka i filmy
• Solidna metalowa osłona zapewniająca wyraźny dźwięk
• Łączność Bluetooth i USB
• Steruj głośnikiem SoundBar za pomocą pilota do telewizora dzięki wejściu HDMI (ARC)

Zobacz, usłysz i zachwyć się
• Wyjątkowa geometryczna konstrukcja i niski profil
• Subwoofer o smukłym profilu
• Możliwość umieszczenia na szafce RTV, ścianie lub innej płaskiej powierzchni
• Wsporniki do montażu na ścianie w zestawie+L28



 Potężny dźwięk
Trzask fajerwerków. Ryk tłumu. Głośnik SoundBar o 
mocy 300 W pozwala wydobyć więcej dźwięków z 
ulubionej rozrywki — od filmów po wydarzenia 
sportowe. Brzmienie oglądanych programów jest 
uwalniane przez trzy kanały. Potężny, smukły, 
bezprzewodowy subwoofer znacząco poprawia 
basy. Filmowe eksplozje są naprawdę głośne, a 
muzyka zyskuje wyjątkowo głębokie brzmienie.

Niezwykle wyraźne dialogi
Głośnik centralny głośnika SoundBar zapewnia 
niezwykle wyraźne i doskonale zrównoważone 
dialogi. Usłyszysz każde słowo, niezależnie od tego, 
czy jesteś w rogu, czy w samym środku pokoju.

Dolby Digital
Wejdź w świat swoich ulubionych programów i 
filmów. Głośnik SoundBar z bezprzewodowym 
subwooferem obsługuje format dźwięku 
przestrzennego Dolby Digital, zapewniając jeszcze 
bogatsze wrażenia.

Ulubione melodie
Film się skończył? Czas go wspólnie podsumować? 
Po skończeniu oglądania włącz w głośniku SoundBar 
łączność Bluetooth i utwórz listę odtwarzania. 
Możesz też odtwarzać utwory bezpośrednio z USB. 
Korzystaj z takiego samego, bogatego dźwięku, 
niezależnie od tego, czego lubisz słuchać.

Wyjątkowa konstrukcja
Piękna w swojej prostocie geometryczna 
konstrukcja i niski profil podkreślą styl każdego 
wnętrza. Wbudowane wsporniki ścienne zapewniają 
pełną swobodę montażu. Wchodzący w skład 
zestawu subwoofer o dużej mocy ma małe wymiary, 
które ułatwiają jego schowanie.

Dowolne źródło
Podłącz źródło dźwięku do głośnika SoundBar za 
pomocą wejścia HDMI, audio, USB i innych. Wyjście 
HDMI (ARC) umożliwia sterowanie głośnikiem 
SoundBar za pomocą pilota do telewizora.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa głośnika: 200 W
• Moc wyjściowa subwoofera: 100 W
• Moc wyjściowa głośników: 300 W

Głośniki
• Przetworniki jednostki centralnej: L: Głośnik 

pełnozakresowy (52 mm/2") + głośnik 
wysokotonowy; R: głośnik pełnozakresowy (52 
mm/2") + głośnik wysokotonowy; C: głośnik 
pełnozakresowy (52 mm/2") x 2

• Typ subwoofera: Aktywny, Subwoofer 
bezprzewodowy

• Przetworniki subwoofera: 1 przetwornik o niskiej 
częstotliwości (165,1 mm / 6,5 cala)

Możliwości połączeń
• Wbudowane złącza: Bluetooth
• Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście 

HDMI 1.4 (ARC), USB, Wejście audio (gniazdo 
3,5 mm)

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem, Możliwość sterowania z innego 
pomieszczenia

Wykończenie
• Możliwość montażu naściennego

Moc
• Pobór mocy w trybie gotowości: Jednostka 

centralna: < 0,5 W; subwoofer: < 2 W
• Pobór mocy subwoofera: 25 W
• Pobór mocy przez jednostkę centralną: 25 W

• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Zasilanie subwoofera: 100-240 V~; 50-60 Hz

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 950 x 

67,3 x 81,7 mm
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 150 x 412 x 

310 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 1 × bateria CR2025, 

Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, 
Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

101,5 x 44 x 18 cm
• Waga brutto: 10,3 kg
• Waga netto: 7,7 kg
• Ciężar opakowania: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10210 1

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

103,5 x 19,5 x 57,5 cm
• Waga brutto: 22 kg
• Waga netto: 15,4 kg
• Ciężar opakowania: 6,6 kg
• GTIN: 1 48 95229 10210 8

Obsługiwane formaty audio
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Optyczne: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
•

Dane techniczne
Soundbar
3.1, subwoofer bezprzewodowy Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W
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