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SoundBar-luidspreker
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Dolby Digital
HDMI ARC
300 W

Uw 4K-TV is slank, maar het geluid hoeft niet van magere kwaliteit te zijn. Deze krachtige
SoundBar met draadloze subwoofer biedt een vol, rijk geluid en kristalheldere dialogen. Series
en films komen tot leven, van het subtielste moment tot spannende gevechtsscènes.
Al het geluid dat u maar wilt
• 3 kanalen: mid range-drivers en tweeters
• Uitgangsvermogen van 300 W. Krachtig geluid
• Centrale luidspreker voor sprankelende dialogen. Mis geen enkel woord
• Dolby-audio. Midden in de actie
• Draadloze subwoofer. Diepere bas
Muziek en films
• Bluetooth en USB-aansluitingen
• HDMI-uitgang (ARC). Bedien de SoundBar met de afstandsbediening van uw TV
• Robuuste metalen rooster voor helder geluid
Kijk, luister, geniet.
• Plaats het op uw TV-tafel, aan de muur, of ieder gewenst plat oppervlak
• Strakke subwoofer
• Wandbeugel meegeleverd
• Uitgesproken geometrisch design. Bescheiden afmetingen
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Het dramatische effect
van geluid
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3.1-kanaals draadloze subwoofer
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3.1-kanaals draadloze subwoofer Dolby Digital, HDMI ARC, 300 W

Kenmerken
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SoundBar-luidspreker

Luidsprekers

• Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
• Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische
ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), USB, Audioingang van 3,5 mm

Comfort

• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,
Automatische toewijzing van audio-invoer, Standby met één druk op de knop, Bediening via
afstandsbediening

Ontwerp

• Wandmontage mogelijk

Vermogen

• Stroomverbruik in stand-bystand: Hoofdunit: < 0,5
W; subwoofer: < 2 W

• Hoofdunit (b x h x d): 950 x 67,3 x 81,7 millimeter
• Subwoofer (b x h x d): 150 x 412 x 310 millimeter

De knallen van laservuur. Het gejuich van het
publiek. Met de SoundBar van 300 W kunt u nog
meer genieten van de content waarvan u houdt, van
films tot sport. De drie kanalen brengen het beste
naar boven in het geluid van uw favoriete series. De
krachtige, compacte draadloze subwoofer verbetert
de bas aanzienlijk: explosies donderen door de
kamer en muziek heeft een diepe en rijke klank.

Accessoires

Kristalheldere dialogen

Afmetingen

• Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij,
Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening,
Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen van de verpakking

• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
101,5 x 44 x 18 cm
• Brutogewicht: 10,3 kg
• Nettogewicht: 7,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,6 kg
• EAN: 48 95229 10234 7

Omdoos
•
•
•
•
•
•

Aantal consumentenverpakkingen: 2
Omdoos (L x B x H): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
Brutogewicht: 22 kg
Nettogewicht: 15,4 kg
Gewicht van de verpakking: 6,6 kg
GTIN: 1 48 95229 10234 4

•

De centrale luidspreker van de SoundBar zorgt
ervoor dat dialogen helder, transparant en perfect
gebalanceerd zijn. U hoort ieder woord, of u nu in de
hoek zit of precies in het midden van de kamer.

Dolby Digital

Ga volledig op in uw favoriete series en films. Deze
SoundBar met draadloze subwoofer ondersteunt de
Dolby Digital Surround Sound-indeling voor een
grootse en meeslepende ervaring.

Uw favoriete muziek

Is de film voorbij? Tijd voor discussie na de
seizoensfinale? Zodra de sensatie op het scherm is
afgelopen, schakelt u de SoundBar over naar
Bluetooth en zet u een playlist aan. Of speel uw
muziek rechtstreeks af van een USB-stick. U geniet
van hetzelfde rijke geluid, ongeacht waar u graag naar
luistert.

Opvallend design

Het mooie, maar eenvoudige geometrische design is
compact en maakt in iedere woning indruk. Dankzij
de meegeleverde wandsteunen houdt u al uw
plaatsingsopties open. Dankzij het strakke design van
de krachtige subwoofer plaatst u hem eenvoudig uit
het zicht.

Elke bron

U kunt aansluiten met HDMI, de audio-ingang, USB,
en nog veel meer. Met de HDMI-uitgang (ARC) kunt
u de SoundBar bedienen met de afstandsbediening
van uw TV.
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Connectiviteit

Krachtig geluid
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• Luidsprekerdrivers hoofdunit: L: volledig bereik
(52 mm/2 inch) + tweeter; R: volledig bereik (52
mm/2 inch) + tweeter; C: volledig bereik (52 mm/
2 inch) x2
• Subwoofertype: Actief, Draadloze subwoofer
• Subwooferdrivers: 1 lage frequentie (165,1 mm/6,5
inch)

• Stroomverbruik subwoofer: 25 W
• Energieverbruik hoofdunit: 25 W
• Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/
60 Hz
• Voeding subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
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• Uitgangsvermogen luidspreker: 200 W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 100W
• Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: 300 W
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Geluid

