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Reproduktor Soundbar

3.1-kanálový bezdrôtový 

subwoofer

zvuk Dolby Digital
HDMI ARC
300 W
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vuk plný dramatického napätia
š televízor s rozlíšením 4K je tenký: zvuk však taký byť nemusí. Tento výkonný reproduktorový 
nel s bezdrôtovým subwooferom vám poskytne plný bohatý zvuk a krištáľovo čisté dialógy. 
lácie a filmy doslova ožijú – od najdojemnejších chvíľ až po strhujúce bojové scény.

Všetok zvuk, ktorý chcete
• 3 kanály: strednopásmové budiče a výškové reproduktory
• Centrálny reproduktor na prehrávanie čistých dialógov. Neunikne vám žiadne slovo
• Bezdrôtový subwoofer. Hlbšie basy
• Dolby Audio. Dostanete sa do centra akcie
• Výkon 300 W. Výkonný zvuk

Hudba a filmy
• Robustná kovová mriežka zaistí čistý zvuk
• Pripojenia Bluetooth a USB
• Port HDMI-out (ARC). Ovládajte reproduktorový panel diaľkovým ovládačom televízora

Pozrite si ho. Vypočujte si ho. Zamilujte si ho.
• Osobitý geometrický dizajn. Nízky profil
• Subwoofer so štíhlym profilom
• Umiestnite ho na TV stolík, stenu alebo akýkoľvek rovný povrch
• Vrátane nástenných držiakov+L28



 Výkonný zvuk
Zvuky laserovej paľby. Hluk davu. Tento 300 W 
reproduktorový panel vám umožni vyťažiť viac z 
vášho obľúbeného obsahu, od filmov po šport. Tri 
kanály oslobodzujú zvuk vašich obľúbených relácií. 
Výkonný štíhly bezdrôtový subwoofer výrazne 
zosilňuje basy. Výbuchy budú dunieť a hudba bude 
znieť hlboko a bohato.

Krištáľovo čisté dialógy
Centrálny reproduktor tohto panela zaistí, že dialógy 
budú znieť zreteľne, čisto a nádherne vyvážene. 
Budete počuť každé slovo, či už budete sedieť 
v rohu, alebo priamo v strede miestnosti.

zvuk Dolby Digital
Ponorte sa do svojich obľúbených relácií a filmov. 
Tento zvukový panel s bezdrôtovým subwooferom 
podporuje priestorový zvukový formát Dolby Digital 
a poskytuje tak pohlcujúci zážitok bez hraníc.

Obľúbené melódie
Film sa skončil? Nastal čas na diskusiu po záverečnej 
epizóde seriálu? Keď sa dráma na obrazovke skončí, 
prepnite reproduktorový panel na Bluetooth 
a vytvorte zoznam prehrávaných súborov. Alebo 
prehrávajte skladby priamo z USB. Nech si zvolíte 
čokoľvek na prehrávanie, vychutnáte si rovnako 
bohatý zvuk.

Osobitý dizajn
Nádherne jednoduchý, geometrický dizajn a nízky 
profil vytvoria výrazný interiérový prvok vo vašom 
domove. Pokiaľ ide o umiestnenie, pribalené 
nástenné držiaky ponechávajú vaše možnosti 
otvorené. Vďaka štíhlemu dizajnu tento výkonný 
subwoofer ľahko ukryjete.

Akýkoľvek zdroj
Vytvorte pripojenie cez port HDMI, audio-in, USB 
a ďalšie. Port HDMI-out (ARC) vám umožní ovládať 
reproduktorový panel diaľkovým ovládačom vášho 
televízora.
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Zvuk
• Výstupný výkon reproduktora: 200 W
• Výstupný výkon subwoofera: 100 W
• Výstupný výkon systému reproduktorov: 300 W

Reproduktory
• Budiče reproduktorov hlavnej jednotky: L: úplný 

rozsah (52 mm/2") + výškový reproduktor; R: 
úplný rozsah (52 mm/2") + výškový reproduktor; 
C: úplný rozsah (52 mm/2") x 2

• Typ subwoofera: Aktívny, Bezdrôtový subwoofer
• Budiče subwoofera: 1 x nízka frekvencia 

(165,1 mm/6,5")

Pripojiteľnosť
• Integrované pripojenia: Bluetooth
• Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Výstup 

HDMI 1.4 (ARC), USB, Zvukový vstup, konektor 
3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

Dizajn
• Namontovateľné na stenu

Príkon
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: Hlavná 

jednotka: < 0,5 W; subwoofer: < 2 W
• Spotreba energie subwoofera: 25 W
• Spotreba energie hlavnej jednotky: 25 W
• Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/

60 Hz
• Zdroj napájania subwoofera: 100 – 240 V~, 50 – 

60 Hz

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 950 x 67,3 x 81,7 mm
• Subwoofer (Š x V x H): 150 x 412 x 310 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: 1 x batéria CR2025, 

Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo 
platnou zárukou

Rozmery balenia
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 101,5 x 44 x 18 cm
• Hmotnosť brutto: 10,3 kg
• Hmotnosť netto: 7,7 kg
• Hmotnosť obalu: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10210 1

Vonkajší kartón
• Počet používateľských balení: 2
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

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

Podporované formáty zvuku
• HDMI ARC: zvuk Dolby Digital, LPCM 2ch
• Optický: zvuk Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
•

Technické údaje
Reproduktor Soundbar
3.1-kanálový bezdrôtový subwoofer zvuk Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W
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