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Brezžični 2.1-kanalni 

globokotonec

Bluetooth®

s Pomočnikom Google
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 Pomočnikom Google
nesite zvok televizorja na naslednjo raven s pametnim Soundbar-om, ki vas posluša. Glasovno 
poznavanje z velikim območjem vam omogoča, da Pomočniku Google v zvočniku velite, naj 
išče najnovejše novice ali vašo priljubljeno oddajo, ne glede na to, kje v prostoru ste.

Soundbar, ki vas posluša
• Vgrajen Pomočnik Google. Glasovno upravljanje z AI.
• Podpora za AirPlay 2
• Optični vhod, avdio vhod in digitalni koaksialni
• Bluetooth. Pretakajte glasbo z mogočnejšim zvokom.
• HDMI-izhod (ARC). Soundbar upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Bogatejši zvok televizorja
• 2 kanala. Zv. enote polnega razpona.
• Brezžični globokotonec. Še globlji globoki toni.
• Robustna kovinska rešetka za čist zvok

Glejte. Poslušajte. Uživajte.
• Nizkoprofilna zasnova Soundbara
• Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na komodo oz. katerokoli ravno površino.
• Priloženi stenski nosilci



 Bogatejši zvok
Prasketanje laserskega ognja. Rjovenje množice. Dva 
kanala prinašata v najljubše filme in oddaje nove ravni 
zvoka. Kompakten brezžični globokotonec zagotavlja 
vrhunske globoke tone. Eksplozije bodo bobnele in 
glasba je slišati polna.

Pametni Soundbar
Ker se ta Soundbar ponaša z vgrajenim Pomočnikom 
Google, ga lahko povprašate o zadnjih novicah, 
poiščete najljubšo oddajo, ali celo poiščete v katerih 
drugih serijah se določen igralec še pojavi! S 
Pomočnikom Google lahko celo upravljanje pametne 
naprave za dom, združljive s Pomočnikom Google. 
Mikrofoni z širokim območjem zaznavanja poskrbijo, 
da ne boste preslišani, ne glede na to, kje v prostoru 
ste.

Pripravljeno za vaše najljubše skladbe
Je filma že konec? Imamo po zadnji epizodi popularne 
serije čas za razpravo? Ko se dramatični trenutki na 
velikem zaslonu končajo, lahko Soundbar preklopite 
v način Bluetooth in na povezani napravi pripravite 
svoj glasbeni seznam za predvajanje. Mogoče je celo 
pretakanje vsebin prek storitve Chromecast. Glasbo 
lahko predvajajte tudi neposredno prek avdio vhoda. 
Uživajte v bogatejšem zvoku, ne glede na vašo 
priljubljeno zvrst.

Prepoznavna oblika
Pri postavitvi imate zaradi vgrajenih stenskih nosilcev 
več možnosti. Zaradi kompaktne zasnove 
zmogljivega globokotonca ga je mogoče enostavno 
skriti.

Katerikoli vir
Povezave so mogoče prek priključkov HDMI, Avdio-
in, USB in ostalih. HDMI-izhod (ARC) dovoljuje 
upravljanje zvočnika Soundbar kar z daljinskim 
upravljalnikom televizorja.
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Zvok
• Izboljšava zvoka: Film, Glasba, Novice
• Glasbeni sistem: Dolby Digital
• Izhodna moč zvočnika: 15 W x 4 + 60 W
• Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 15 × 4 (1 %) + 

60 (3 %) W

Zvočnik
• Konfiguracija: L + D polnega razpona + središčni
• Polni razpon: 2,25 palca (5,7 cm) x 2
• Št. zvočnih kanalov: 2,1
• Mrežica zvočnika: Kovinska mrežica
• Visokotonec: 0,75 palca (1,90 cm) x 2

Zvočniki
• Vrsta globokotonca: Aktivni, Brezžični 

globokotonec
• Zvočna enota globokotonca: 1 x 5,25-palčni (13,3 

cm) nizkotonec
• Odstranljiv napajalni kabel
• Barva globokotonca: Črna

Povezljivost
• Priključki na zadnji strani: 3,5 mm avdio vhod, 

Digitalni optični vhod, HDMI ARC
• Brezžične povezave: Bluetooth 4.2

Priročnost
• EasyLink (HDMI-CEC): Zvočni povratni kanal 

(ARC)
• Regulacija glasnosti: Stikalo na dotik
• Ekološko stanje pripravljenosti: Stanje 

pripravljenosti omrežja
• Izpolnjevanje Direktive ES o izdelkih, povezanih z 

energijo

Napajanje
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Adapter AC/DC: Izmenljivi vtič (VDE + BS + SAA)

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 800 x 67,5 x 107 mm
• Teža glavne enote: 2,09 kg
• Globokotonec (Š x V x G): 300 x 343 x 150 mm
• Teža globokotonskega zvočnika: 5,08 kg

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Adapter za zvočniški 

modul AC-DC, Napajalni kabel, Daljinski 
upravljalnik, Stenski nosilec, vodnik za hiter 
začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu

• Drugo: baterija, Nalepka POS

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

80 x 6,75 x 10,77 cm
• Teža: 2,091 kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Škatla
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta postavitve na polico: Ležeče
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

88 x 22,8 x 49 cm
• Bruto teža: 10,422 kg
• Neto teža: 7,699 kg
• Teža embalaže: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 1
• Outer carton (L x Š x V): 88 x 49 x 22,8 cm
• Bruto teža: 10,422 kg
• Neto teža: 7,699 kg
• Teža embalaže: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7
•

Specifikacije
Zvočnik Soundbar
Brezžični 2.1-kanalni globokotonec Bluetooth®, s Pomočnikom Google
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