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Zvočnik Soundbar

2.0-kanalni
Bluetooth®

s Pomočnikom Google
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jega Soundbara lahko naročite, da poišče filme, glasbo in več. Omogoča tudi upravljanje pametnih 

prav za dom, združljivih s Pomočnikom Google. Ali želite zatemniti luči? Preprosto recite.

Soundbar, ki vas posluša
• Vgrajen Pomočnik Google. Glasovno upravljanje z AI.
• Optični vhod, avdio vhod in digitalni koaksialni
• Bluetooth. Pretakajte glasbo z mogočnejšim zvokom.

Bogatejši zvok televizorja
• 2 kanala. Zv. enote polnega razpona.
• Pasivne membrane za globoke nizke tone
• 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 kaminskega ognja. Rjovenje množice. 
Dvo-kanalni zvok v najljubše filme in oddaje prinaša 
nove razsežnosti. Pasivne zvočniške membrane 
poskrbijo za mogočnejše base.

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
Ta Soundbar se ponaša s čudovito preprosto obliko 
in nizkim profilom. Pri postavitvi imate zaradi 
priloženih stenskih nosilcev več možnosti.
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Zunanja škatla
• Številka GTIN: 1 48 95229 10134 7
• Število komercialnih pakiranj: 4

Zvok
• Izboljšava zvoka: Film, Glasba, Novice
• Izhodna moč zvočnika: 15 W × 2 + PR
• Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 15 × 2 (1 %) W

Zvočnik
• Št. zvočnih kanalov: 2.0
• Konfiguracija: L + D razpona
• Polni razpon: 2,25 palca (5,7 cm) x 2
• Mrežica zvočnika: Kovinska mrežica

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

Digitalni optični vhod
• Brezžične povezave: Bluetooth 4.2

Priročnost
• Regulacija glasnosti: Stikalo na dotik
• Ekološko stanje pripravljenosti: Stanje 

pripravljenosti omrežja
• Izpolnjevanje Direktive ES o izdelkih, povezanih z 

energijo

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

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Adapter za napajanje, 

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): 58 x 6,75 x 10,7 cm
• Teža: 1,955 kg

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

72,5 x 13 x 15,5 cm
• Bruto teža: 2,71 kg
• Neto teža: 1,955 kg
• Teža embalaže: 0,755 kg
• EAN: 48 95229 10134 0
•

Specifikacije
Zvočnik Soundbar
2.0-kanalni Bluetooth®, s Pomočnikom Google
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