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χος που σας συγκινεί
ράγοντας πλούσιο ήχο παρά τις μικρές της διαστάσεις, η ασύρματη βάση ηχείων σε σκούρο 

ρι χρώμα ταιριάζει άψογα με την κομψή σχεδίαση του αποσπώμενου ηχείου της σειράς 8600. 

ι οι δύο συσκευές μαζί σάς προσφέρουν υπέροχο ήχο, σε όποιο σημείο του χώρου κι αν τις 

ποθετήσετε.

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Βάση από αλουμίνιο σε σκούρο γκρι χρώμα για διαχρονική κομψότητα
• Μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύει τους χώρους ενός σύγχρονου σπιτιού

Ακούστε υπέροχο ήχο
• Τοποθετήστε τα ηχεία σας ελεύθερα σε οποιοδήποτε σημείο του δωματίου
• Επεκτείνετε το ηχοσύστημά σας σε 20 ηχεία των 70 watt



 Βάση με σκούρο μεταλλικό φινίρισμα
Μια τηλεόραση που εντυπωσιάζει σε κάθε της 
εκατοστό. Οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν 
σκούρο μεταλλικό φινίρισμα για τη βάση, το οποίο 
συνδυάζεται άψογα με τις λεπτομέρειες της 
τηλεόρασης από ατόφιο μέταλλο, γιατί γνωρίζουν 
ότι το μέταλλο αποπνέει ποιότητα κατασκευής.

Επεκτείνετε το ηχοσύστημά σας
Απολαύστε εκπληκτικό ήχο που γεμίζει το χώρο 
επεκτείνοντας το σύστημα ηχείων 8600 με ένα 
ζευγάρι βάσεων ηχείων. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
δύο ηχεία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης 
συνδυάζουν την ισχύ τους με 16 μικρο-οδηγούς 
στα αριστερά και στα δεξιά των αποσπώμενων 
ηχείων και με δύο ηχεία μεσαίου φάσματος στις 
βάσεις. Όταν λειτουργούν όλα μαζί, προσφέρουν 
ένα ευρύ και πλούσιο φάσμα ήχου με κρυστάλλινη, 
ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Απόλυτη ελευθερία
Απλά τοποθετήστε τα ηχεία στο σημείο που 
θέλετε. Οι βάσεις επιτρέπουν την ασύρματη 
μετάδοση ήχου υψηλής ποιότητας από την 
τηλεόρασή σας και σας προσφέρουν την 
ελευθερία που χρειάζεστε για να συνθέσετε μια 
πραγματικά μαγευτική εμπειρία ήχου σε 
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας.

Μοντέρνα σχεδίαση
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει απόλυτα 
με τη διακόσμηση του χώρου σας. Επειδή θέλετε 
μια τηλεόραση που τραβάει τα βλέμματα, ακόμα 
και όταν την κλείνετε.
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Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 1,6 ανά βάση ηχείου κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 160 x 160 x 660 
χιλ. ανά βάση ηχείου

• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 
768 x 230 x 234 μμ

• Βάρος με την συσκευασία: 4,8 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήσεως, Ασύρματο κλειδί

Σχετικά προϊόντα
• Συμβατότητα με: xxPUS8600/xx
•
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