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Μικρές διαστάσεις. Μεγάλος 

ήχος.
Διαθέτετε τηλεόραση τοποθετημένη σε χαμηλή βάση; Αυτό το εξαιρετικά λεπτό soundbar είναι 

αρκετά χαμηλό ώστε να χωρά κάτω από σχεδόν οποιαδήποτε τηλεόραση και περιλαμβάνει 

ασύρματο υπογούφερ. Απολαύστε δυνατό, γεμάτο ήχο που ζωντανεύει τις αγαπημένες σας 

εκπομπές, ταινίες και τη μουσική που αγαπάτε.

Εξαιρετικά λεπτό. Πλουσιότερος, βαθύτερος και καθαρότερος ήχος.
• 2,1 κανάλια. Ασύρματο υπογούφερ για πιο βαθιά μπάσα
• Ήχος Dolby. Βρεθείτε στην καρδιά της δράσης
• Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός. Χωράει σχεδόν κάτω από κάθε τηλεόραση
• Ανθεκτικό μεταλλικό πλέγμα για καθαρό ήχο

Μουσική και ταινίες
• Συνδέστε τις αγαπημένες σας πηγές για πιο δυνατό ήχο
• Είσοδος ήχου. Οπτική είσοδος. Bluetooth
• HDMI ARC. Ελέγξτε το soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
• Περιλαμβάνεται αναμεταδότης υπερύθρων, με καλώδιο διέλευσης

Δείτε. Ακούστε. Λατρέψτε.
• Τοποθετείται πάνω στο τραπεζάκι της τηλεόρασης, στον τοίχο ή σε οποιαδήποτε επίπεδη 
επιφάνεια

• Ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου



 2,1 κανάλια
Η απόλυτη έκρηξη. Οι ζητωκραυγές του πλήθους. 
Με 2,1 κανάλια, απολαύστε πλουσιότερο, 
βαθύτερο και καθαρότερο ήχο στις αγαπημένες 
σας ταινίες και εκπομπές. Το ασύρματο 
υπογούφερ μικρού μεγέθους διαθέτει πλούσια 
μπάσα.

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός
Αυτό το soundbar διαθέτει προφίλ μόλις 35 χιλ., 
καθιστώντας το ιδανικό για τηλεοράσεις με 
χαμηλές βάσεις. Όσον αφορά την τοποθέτηση, τα 
ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου εξασφαλίζουν 
πολλές επιλογές. Χάρη στις μικρές του 
διαστάσεις, το πανίσχυρο υπογούφερ μπορεί να 
γίνει σχεδόν αόρατο.

Ήχος Dolby
Απολαύστε τις αγαπημένες σας εκπομπές και 
ταινίες. Αυτό το soundbar με ασύρματο 
υπογούφερ υποστηρίζει τη μορφή Dolby Digital 
για ακόμα πιο συναρπαστική και καθηλωτική 
εμπειρία. Οι φωνές θα ακούγονται καθαρότερα και 
τα εφέ πιο εντυπωσιακά.

HDMI ARC
Αυτό το soundbar συνδέεται με την τηλεόρασή 
σας μέσω HDMI ARC, επιτρέποντάς σας να 
ελέγχετε την ένταση του soundbar με το ίδιο 
τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιείτε για την 
τηλεόρασή σας. Ο παρεχόμενος αναμεταδότης 
υπερύθρων σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ακόμα και αν 
έχετε τοποθετήσει το soundbar μπροστά από τον 
αισθητήρα υπερύθρων της τηλεόρασης.

Συνδέστε τις αγαπημένες σας πηγές
Μεταδώστε σε ροή λίστες αναπαραγωγής από 
την κινητή συσκευή σας μέσω Bluetooth. 
Συνδέστε πηγές ήχου μέσω εισόδου ήχου, 
οπτικής εισόδου ή USB. Όποιο τραγούδι και αν 
αγαπάτε, θα ακούγεται εξαιρετικά μέσα από αυτό 
το soundbar.
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Χαρακτηριστικά

Ηχεία
• Αριθμός καναλιών ήχου: 2,1
• Μπροστινοί οδηγοί: 2 μεσαίου εύρους (Α+Δ), 2 
τουίτερ (Α+Δ)

• Εύρος συχνοτήτων soundbar: 180 - 20Κ Hz
• Αντίσταση SoundBar: 2 x 8 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Ασύρματο υπογούφερ, 
Ενεργό

• Περίβλημα εξωτερικού υπογούφερ: Ανάκλαση 
μπάσων

• Αριθμός γούφερ: 1
• Διάμετρος γούφερ: 5,25"
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40 - 180 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Συνδεσιμότητα
• Ασύρματη σύνδεση ηχείων: Υπογούφερ
• Bluetooth: Δέκτης
• Έκδοση Bluetooth: 4,2
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
• 1 οπτική είσοδος
• 1 έξοδος HDMI (ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Αναπαραγωγή USB
• Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.
• Θύρα IR: Βύσμα εξόδου IR 2,5 χιλ.
• Έξοδος υπογούφερ: ΟΧI
• Πρότυπο DLNA: ΟΧI
• Σύνδεση πολλών ηχείων: ΟΧI
• Έξυπνη αρχική οθόνη: Καμία

Ήχος
• Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: 288W μέγ. / 

140W RMS (10% THD)
• Ολική αρμονική παραμόρφωση: 10%

Συμβατότητα
• Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: ΟΧI

Βίντεο
• Διέλευση 3D: ΟΧI

Άνεση
• EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, 
Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναμονή 
με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough

• Νυκτερ. λειτ.: ΟΧI
• Τηλεχειριστήριο

Σχεδίαση
• Χρώμα: Ασημί
• Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Ρεύμα
• Αυτόματη αναμονή
• Κατανάλωση ρεύματος κύριας μονάδας: 18 W
• Τροφοδοσία ρεύματος κύριας μονάδας: 100-

240V AC, 50/60 Hz
• Τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής κύριας 
μονάδας: <0,5 W

• Κατανάλωση υπογούφερ: 20 W
• Τροφοδοσία υπογούφερ: 100-240V AC, 50/60 Hz
• Κατανάλωση υπογούφερ κατά την αναμονή: < 

0,5 W

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 650 x 35 x 81 μμ
• Βάρος κύριας μονάδας: 1 κ.
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 120 x 402 x 300 μμ
• Βάρος υπογούφερ: 4,8 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, 1 μπαταρία CR2025, Καλώδιο 
ρεύματος, Τροφοδοτικό, Στήριγμα ανάρτησης 
στον τοίχο, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

• Επανάληψη IR: Ναι, με καλώδιο διέλευσης και 
βραχίονα

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Οπτικό: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, FLAC

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 48 95229 10892 9
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

73,5 x 42,5 x 14,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 8 κ.
• Καθαρό βάρος: 5,9 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,1 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 48 95229 10892 6
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

75,5 x 31,5 x 45,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 17" κ.
• Καθαρό βάρος: 11,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5,2 κ.
•
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