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Zvočnik Soundbar

Brezžični 2.1-kanalni 

globokotonec

Dolby Digital
HDMI ARC
160 W
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ipravite se na doživetja mogočnejšega zvoka in občutka s tem zvočnikom in brezžičnim 
bokotoncem. Uživali boste v bogatejšem zvoku in globljih nizkih tonih – od vesoljskih 
k do nežnih čustvenih trenutkov. Doživite vsako vsebino.

Ves zvok, ki ga potrebujete
• 2 kanala: srednjetonske zvočne enote in visokotonski zvočniki
• Brezžični globokotonec. Še globlji globoki toni.
• Dolby Avdio. Bodite v središču dogajanja.
• Robustna kovinska rešetka za čist zvok

Glasba in filmi
• Povezavi Bluetooth in USB
• Optični vhod in zvočni vhod
• HDMI-izhod (ARC). Soundbar upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Glejte. Poslušajte. Uživajte.
• Tanka geometrična zasnova. Nizek profil
• Globokotonec s tankim profilom
• Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na komodo oz. katerokoli ravno površino.
• Priloženi stenski nosilci



 Ves zvok, ki ga potrebujete
Prasketanje laserskega ognja. Rjovenje množice. Z 
dvema kanaloma boste sprostili zvok svojih 
priljubljenih filmov in oddaj. Zmogljiv, tanek brezžični 
globokotonec občutno poudari nizke tone. 
Eksplozije bodo bobnele in glasba bo slišati globoka 
in bogata.

Dolby Digital
Naj vas priljubljene oddaje in filmi povsem 
prevzamejo. Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem 
podpira format prostorskega zvoka Dolby Digital, ki 
omogoča bogatejše in pristnejše doživetje.

Vaša priljubljena glasba
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. Glasbo lahko 
predvajajte tudi neposredno prek vhoda USB. 
Uživajte v bogatejšem zvoku, ne glede na vašo 
priljubljeno zvrst.

Prepoznavna oblika
Zvočnik se ponaša s čudovito preprosto oglato 
obliko in nizkim profilom, ki bosta polepšala vsak 
dom. 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
• Izhodna moč zvočnika: 100 W
• Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 60 W
• Izhodna moč sistema zvočnikov: 160 W

Zvočniki
• Zvočne enote glavne enote: L: polni razpon 

(52 mm/2") + visokotonski zvočnik; D: polni 
razpon (52 mm/2") + visokotonski zvočnik

• Vrsta globokotonca: Aktivni, Brezžični 
globokotonec

• Zvočniki v nizkotoncu: 1 × nizkofrekvenčni 
(127 mm/5,0")

Povezljivost
• Vgrajeni priključki: Bluetooth
• Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, 

Izhod HDMI 1.4 (ARC), USB, 3,5 mm avdio vhod

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

(ARC), Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje 
pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z 
daljinskega upravljalnika

Zasnova
• Namestitev na steno

Napajanje
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: Glavna 

enota: < 0,5 W; globokotonec: < 2 W
• Poraba globokotonskega zvočnika: 20 W
• Poraba energije glavne enote: 25 W
• Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Napajanje globokotonskega zvočnika: 100–240 V~; 

50–60 Hz

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 800 × 67,3 × 81,7 mm
• Globokotonec (Š x V x G): 120 × 400 × 300 mm

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: 1 baterija CR2025, 

Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski 
upravljalnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije embalaže
• Število priloženih izdelkov: 1
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

97 x 43,5 x 15 cm
• Bruto teža: 7 kg
• Neto teža: 5 kg
• Teža embalaže: 2 kg
• EAN: 48 95229 10209 5

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Outer carton (L x Š x V): 99,5 x 17 x 58 cm
• Bruto teža: 15 kg
• Neto teža: 10 kg
• Teža embalaže: 5 kg
• Številka GTIN: 1 48 95229 10209 2

Podprti zvočni formati
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
• Optični: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
•

Specifikacije
Zvočnik Soundbar
Brezžični 2.1-kanalni globokotonec Dolby Digital, HDMI ARC, 160 W
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