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Чіткіший звук телевізора
Зустрічайте – це просто кращий звук телевізора. Що б Ви не любили переглядати, ця звукова
система зробить звук гучнішим і чіткішим, а Ви зможете керувати гучністю за допомогою пульта
до телевізора. На вибір три попередньо встановлені режими для вдосконалення мовлення,
музики та фільмів.
Музика і фільми
• Підключайте улюблені джерела для потужнішого звуку
• Аудіовхід. Оптичний вхід. Bluetooth
• HDMI ARC. Керуйте звуковою панеллю за допомогою пульта ДК телевізора
Побачте. Почуйте. Полюбіть.
• Виразний геометричний дизайн. Легке встановлення
• Розміщення на столику для телевізора, стіні чи будь-якій пласкій поверхні
• Вбудовані настінні кронштейни
• Розміри звукової панелі: 900x91x65,5 мм
Чіткіше. Гучніше. Краще.
• Просто кращий звук телевізора
• 2 канали
• 3 режими оптимізують звук контенту, який Ви переглядаєте
• Міцна металева решітка для чіткішого звуку
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Звукова панель

2.0-канальна Bluetooth®, HDMI ARC

Специфікації
Звук

• Вихідна потужність гучномовця: 2 x 15 Вт
• Вихідна потужність системи гучномовців: 30 Вт

Гучномовці

• Динаміки головного блока: 2 x повнодіапазонні

Під'єднання

• Вбудовані з’єднання: Bluetooth
• Роз’єми на задній панелі: Цифровий оптичний
вхід, Вихід HDMI 1.4 (ARC), Вхідний
аудіороз’єм 3,5 мм
• Бездротові з’єднання: Bluetooth 4.2

Потужність

• Світлодіодний індикатор живлення: так
• Живлення головного блока: 100–240 В змін.
струму, 50/60 Гц

Розміри

• Головний блок (Ш x В x Г): 900 x 91 x 65,5 мм

Підтримувані аудіоформати
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: LPCM 2ch
• Оптичний: LPCM 2ch

Основні
Аксесуари

• Аксесуари в комплекті: Дистанційне керування,
2 батареї AAA, Адаптер джерела живлення,
Настінний кронштейн, Короткий посібник,
Гарантійний талон

Конструкція

• Можливість монтування на стіні

Зовнішня коробка

•
•
•
•
•
•

Код GTIN: 1 48 95229 10886 5
Кількість споживчих комплектів: 2
Вага брутто: 5,95 кг
Outer carton (L x Ш x В): 99,5 x 20 x 27,8 см
Вага нетто: 3,4 кг
Вага тари: 2,55 кг

Розміри упаковки

• Код EAN: 48 95229 10886 8
• Розміри упаковки (Ш x В x Т):
97,5 x 12,2 x 18 см
• Вага брутто: 2,635 кг
• Вага нетто: 1,7 кг
• Кількість виробів: 1
• Тип упаковки: Коробка
• Вага тари: 0,935 кг
•
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Просто кращий звук телевізора

Тріскотіння лазера, рев натовпу, чітке мовлення
новин... Два канали підносять звук на нові рівні
для перегляду улюблених фільмів та шоу. Просто
виберіть один із трьох попередньо встановлених
профілів для найкращого звуку контенту, який Ви
переглядаєте.

HDMI ARC

Дні пошуку різних пультів минули. Цю звукову
панель можна підключити до телевізора через
HDMI ARC, що дозволяє регулювати її гучність за
допомогою того самого пульта ДК, який Ви
використовуєте для телевізора.

Підключайте улюблені джерела

Виконуйте потокову передачу списків
відтворення з мобільного пристрою через
Bluetooth. Під’єднуйте аудіоджерела через
аудіовхід або оптичний вхід. Що б це не було,
воно звучатиме гучніше й чіткіше завдяки цій
звуковій панелі.

Виразний геометричний дизайн

Побачте. Почуйте. Полюбіть. Унікальний
нахилений дизайн цієї звукової панелі виглядає
чудово в будь-якій кімнаті й достатньо невисокий
для встановлення під більшість телевізорів.
Пристрій можна також прикріпити до стіни за
допомогою вбудованих кронштейнів.

