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n trådløse høyttalerbasen i mørk krom passer perfekt til den avtakbare høyttaleren i 
00-serien i slank utforming. Til tross for liten samlet størrelse, skaper de to 
systemene til sammen en fyldigere lyd uansett hvor du plasserer dem i rommet.

Utformet for deg
• Stativet i mørk krombelagt aluminium har et tidløst preg
• Moderne design passer til dagens interiør

Se hvor vakkert det kan være med lyd
• Frihet til å plassere høyttaleren hvor som helst i rommet
• Utvid lydsystemet til 20 høyttalere på 70 watt



 Mørk krombelagt stativ
Dette er simpelthen en TV med tilstedeværelse. 
Designerne våre forstår at ekte metall er et 
kvalitetsstempel, og har brukt mørk krom på stativet 
slik at det står i stil med de solide metalldetaljene på 
TV-en.

Utvid lydsystemet ditt
Omgi deg med vakker lyd ved å utvide 8600-
høyttalersystemet med et par høyttalerbaser. Dette 
kombinerer kraften av to høyttalere på baksiden av 
TV-en, 16 mikrodrivere i høyre og venstre avtakbare 
høyttalere og to mellomtonehøyttalere i 
høyttalerstativet. Til sammen leverer de et bredt, 
fyldig lydspekter med ren og jevn lydkvalitet.

Full frihet
Det er bare å plassere høyttalerne hvor du vil. 
Stativene gir muligheten for trådløs streaming av lyd 
med høy kvalitet fra TV-en din, noe som gir deg 
frihet til å skape en fengende lydopplevelse hvor som 
helst i hjemmet ditt.

Moderne design
Design med en moderne stil for å passe til 
innredningen. Fordi TV-en skal se like bra ut når den 
er slått av, som når den er slått på.
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Mål
• Produktvekt: 1,6 per høyttalerstativ kg
• Produktmål (BxDxH): 160 x 160 x 660 mm per 

høyttalerstativ
• Eskemål (B x H x D): 768 x 230 x 234 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 4,8 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Brukerhåndbok, 

Trådløs dongle

Beslektede produkter
• Kompatibel med: xxPUS8600/xx
•
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