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In
Te
pu
ma
tensitatea sunetului
levizorul tău 4K este subţire: dar nu la fel trebuie să fie şi sunetul. Această boxă soundbar 
ternică cu subwoofer wireless oferă sunet plin şi bogat şi dialog extrem de clar. De la cel 
i subtil moment la scene de luptă impresionante, filmele şi serialele prind viaţă.

Tot sunetul pe care îl dorești
• 3 canale: difuzoare pentru frecvenţe medii și frecvenţe înalte
• Difuzor central pentru un dialog sclipitor. Auzi fiecare cuvânt
• Subwoofer wireless. Bas mai profund
• Dolby Audio. Fii în centrul acţiunii
• Ieșire de 300 W. Sunet puternic

Muzică și filme
• Grilă metalică robustă pentru sunet clar
• Conexiuni Bluetooth și USB
• Ieșire HDMI (ARC). Controlează-ţi boxa soundbar cu telecomanda televizorului

Vezi. Ascultă. Savurează.
• Design geometric distinct. Profil redus
• Subwoofer cu profil subţire
• Se poate amplasa pe masa televizorului, pe perete sau pe orice suprafaţă plană
• Suporturi de perete incluse+L28



 Sunet puternic
Trosnetul făcut de foc. Urletul mulţimii. De la filme 
la sport, această boxă soundbar de 300 W îţi permite 
să profiţi mai mult de conţinutul preferat. Trei canale 
eliberează sunetul serialelor favorite. Subwooferul 
wireless puternic, subţire îmbunătăţește semnificativ 
basul. Exploziile vor bubui, iar muzica va avea un 
sunet plin.

Dialog extrem de clar
Difuzorul central din această boxă soundbar asigură 
dialog clar și bine echilibrat. Vei auzi fiecare cuvânt, 
fie că stai în colţ, fie că ești așezat în mijlocul camerei.

Dolby Digital
Pătrunde în atmosfera filmelor și emisiunilor 
preferate. Această boxă soundbar cu subwoofer 
wireless acceptă formatul de sunet surround Dolby 
Digital pentru o experienţă mai extinsă și mai 
captivantă.

Melodiile tale preferate
Filmul s-a terminat? Este timpul pentru o discuţie 
despre finalul serialului? După ce drama de pe ecran 
s-a încheiat, comută boxa soundbar la Bluetooth și 
pregătește o listă de redare. Sau redă melodiile 
direct de pe USB. Te vei bucura de același sunet 
bogat, indiferent ce îţi place să asculţi.

Design distinctiv
Designul geometric simplu, plăcut și cu înălţime 
redusă se face remarcat în orice locuinţă. Când vine 
vorba de amplasare, suporturile de perete incluse îţi 
oferă mai multe opţiuni. Designul subţire al 
subwooferului ajută la mascarea mai ușoară a 
acestuia.

Orice sursă
Conectează-te prin HDMI, intrarea audio, USB și 
altele. Ieșirea HDMI (ARC) îţi permite să controlezi 
boxa soundbar cu telecomanda televizorului.
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Sunet
• Putere de ieșire difuzor: 200 W
• Putere de ieșire subwoofer: 100 W
• Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 300 

W

Difuzoare
• Difuzoare unitate principală: L: gamă completă (52 

mm/2”) + difuzor de frecvenţe înalte; R: gamă 
completă (52 mm/2") + difuzor de frecvenţe înalte; 
C: gamă completă (52 mm/2") x 2

• Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
• Drivere pentru subwoofer: 1 x frecvenţă joasă 

(165,1mm/6,5")

Conectivitate
• Conexiuni integrate: Bluetooth
• Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire 

HDMI 1.4 (ARC), USB, Mufă de intrare audio de 
3,5 mm

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mapare intrare audio automată, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere

Design
• Montare pe perete

Alimentare
• Consum în standby: Unitate principală: < 0,5 W; 

subwoofer: < 2 W
• Consum electric subwoofer: 25 W
• Consum energie unitate principală: 25 W
• Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 

Hz
• Alimentare subwoofer: 100-240 V ~, 50-60 Hz

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 950 x 67,3 x 81,7 mm
• Subwoofer (l x î x A): 150 x 412 x 310 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: 1 baterie CR2025, Cablu de 

alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă, 
Certificat de garanţie internaţională

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

101,5 x 44 x 18 cm
• Greutate brută: 10,3 kg
• Greutate netă: 7,7 kg
• Greutate proprie: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10210 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 2
• Cutie exterioară (L x L x Î): 

103,5 x 19,5 x 57,5 cm
• Greutate brută: 22 kg
• Greutate netă: 15,4 kg
• Greutate proprie: 6,6 kg
• GTIN: 1 48 95229 10210 8

Formate audio acceptate
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
•

Specificaţii
Boxă soundbar
Subwoofer wireless 3.1 CH Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W
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