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boki dźwięk i minimalne rozmiary — podstawa głośników bezprzewodowych w kolorze ciemnego 

omu komponuje się idealnie ze smukłą konstrukcją przenośnych głośników serii 8600. Takie 

łączenie zapewnia bogatsze brzmienie dźwięku w każdym miejscu w pomieszczeniu.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie
• Aluminiowa podstawa w kolorze ciemnego chromu to deklaracja ponadczasowego stylu
• Nowoczesne wzornictwo pasuje do współczesnego wystroju wnętrz

Sprawdź, jak piękny może być dźwięk
• Możliwość umieszczenia głośnika w dowolnym miejscu w pomieszczeniu
• Rozbuduj swój system dźwięku do 20 głośników o mocy 70 W



 Podstawa w kolorze ciemnego chromu
Od góry do dołu ten telewizor ma wyjątkowe 
wzornictwo. Do wykonania podstawy nasi 
projektanci wykorzystali ciemny chrom, aby pasował 
do solidnych metalowych elementów telewizora, 
ponieważ prawdziwy metal to deklaracja jakości.

Rozbuduj swój system dźwięku
Zanurz się w pięknym dźwięku, rozbudowując 
system głośników 8600 o dwie podstawy. To 
rozwiązanie łączy w sobie moc dwóch głośników 
umieszczonych z tyłu telewizora z 16 
mikroprzetwornikami (w lewym i prawym 
odłączanym głośniku) i dwoma głośnikami 
średniotonowymi w podstawach pod głośnikami. 
Razem zapewniają szerokie, bogate spektrum 
dźwięku i czyste, optymalne brzmienie.

Pełna swoboda
Po prostu ustaw głośnik tam, gdzie chcesz. Podstawy 
pozwalają na bezprzewodowe przesyłanie wysokiej 
jakości dźwięku z telewizora i dają swobodę 
tworzenia naprawdę urzekających efektów podczas 
słuchania w dowolnym miejscu w domu.

Nowoczesne wzornictwo
Produkt charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, 
który pasuje do wystroju wnętrza — telewizor 
powinien wyglądać równie dobrze niezależnie od 
tego, czy jest wyłączony czy włączony.
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Wymiary
• Waga produktu: 1,6 na podstawę głośnika kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 

160 x 160 x 660 mm na podstawę głośnika
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

768 x 230 x 234 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 4,8 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, 

Instrukcja obsługi, Bezprzewodowy adapter

Podobne produkty
• Zgodność z: xxPUS8600/xx
•
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