ENCHANT800

WIELOFUNKCYJNY, 8-KANAŁOWY SOUNDBAR Z DŹWIĘKIEM PRZESTRZENNYM MULTIBEAM™

Otocz się dźwiękiem. Nie głośnikami.
Soundbar Enchant 800 firmy Harman Kardon jest wyposażony w
8-kanałów z technologią MultiBeamTM, która zapewnia niezwykłą
jakość dźwięku przestrzennego bez zastosowania dodatkowych
głośników lub przewodów. Ciesz się głębszym brzmieniem basów bez
konieczności zastosowania dodatkowego głośnika niskotonowego
lub użyj opcjonalnego bezprzewodowego głośnika niskotonowego
Enchant, aby jeszcze bardziej uwypuklić niskie dźwięki. Dzięki
wbudowanej funkcji Google Chromecast możesz odtwarzać
strumieniowo za pomocą Wi-Fi wysokiej jakości muzykę z ponad
200 serwisów transmisji strumieniowej. Soundbary serii Harman
Kardon Enchant posiadają interfejs HDMI oraz są zgodne z najnowszą
technologią 4K HDR10. Będą Twoim centrum rozrywki, do którego
możesz podłączyć wszystkie urządzenia w technologii 4K.

Cechy
Dźwięk przestrzenny MultiBeam™
Wszechstronny system do muzyki, filmów i gier
Wbudowana funkcja Chromecast
Automatyczna kalibracja MultiBeam™ (AMC)
Wejście 4K HDR10 HDMI / wyjście HDMI (ARC)
Programowanie przycisków
Zgodność z pilotem zdalnego sterowania telewizora
Bluetooth
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Dźwięk przestrzenny MultiBeam™

Zawartość zestawu:

Uzyskaj pełny efekt dźwięku przestrzennego bez konieczności
zastosowania dodatkowych głośników i przewodów. Ciesz się
ekscytującymi szczegółami dźwięku dobiegającymi z różnych
punktów w pomieszczeniu podczas oglądania ulubionych
programów w telewizji, słuchania muzyki, grania w gry oraz
oglądania filmów.

1 soundbar
1 przewód HDMI
1 przewód optyczny
1 przewód AUX
1 przewód zasilający
Uchwyty do mocowania na ścianie
1 podręcznik instalacji na ścianie
1 pilot zdalnego sterowania
1 skrócony przewodnik
1 x karta gwarancyjna

Wszechstronny system do muzyki, filmów i gier
Ciesz się głębokim basem, pełnią dźwięku podczas słuchania
muzyki, oglądania filmów i grania w gry — wszystkie te
możliwości oferuje Ci jeden soundbar bez dodatkowego
głośnika niskotonowego.

Zgodność z pilotem zdalnego sterowania
telewizora

Specyﬁkacje techniczne:
•	Kanały audio: 8
•	Maks. moc audio: 180 W
•	Moc RMS: 90 W
•	Współczynnik zawartości harmonicznych (THD): 1%
•	Wymiary głośnika niskotonowego: 50 mm (6 x 2 cale)
•	Wymiary głośnika wysokotonowego: 2 x 25 mm (1 cal)
•	Maksymalne ciśnienie akustyczne: 91 dB
•	Pasmo przenoszenia: 76 Hz – 20 kHz
•	Wejścia audio: 1 analogowe, 1 optyczne, Bluetooth, USB, Wi-Fi
•	Wejścia wideo HDMI: 1
•	Wyjście HDMI ze zwrotnym kanałem audio: 1
•	Wersja HDMI HDCP: 2.2
•	HDR: HDR10
•	Wersja Bluetooth: 4.2
•	Zgodność ze standardem Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4G/5G)
•	Zasilanie: 100-240V~50/60Hz
•	Wymiary (szer. x wys. x gł.): 860 x 65 x 125 mm

Wygodnie używaj swojego własnego pilota zdalnego sterowania
telewizora do obsługi soundbara.

•	Masa: 4.3 kg (9.5 lb)

Wbudowana funkcja Chromecast
Wygodnie odtwarzaj strumieniowo bez przerw swoją ulubioną
muzykę w wysokiej jakości z ponad 200 serwisów online za
pomocą łącza Wi-Fi.

Automatyczna kalibracja MultiBeam™ (AMC)
Skalibruj swój soundbar pod kątem najlepszego efektu dźwięku
przestrzennego w oparciu o rozkład i umeblowanie pokoju.

Wejście 4K HDR10 HDMI / wyjście HDMI (ARC)
Używaj swojego soundbara serii Enchant jako centrum rozrywki,
do którego możesz podłączyć wszystkie urządzenia w technologii
4K HDR10 za pomocą interfejsu HDMI z HDCP 2.2. Dzięki złączu
HDMI ARC wystarczy podłączyć jeden przewód do telewizora.

Programowanie przycisków
Wygodnie reguluj wiele ustawień dźwiękowych soundbara,
naciskając odpowiedni przycisk.

(33,8 x 2,6 x 4,9 cala)

Bluetooth
Przesyłaj muzykę bezprzewodowo za pomocą smartfona lub
tabletu.
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