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SOUNDBAR SAMSUNG HWJ355
Cena

435,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

007352

Kod producenta

HW-J355

Kod EAN

8806086703383

Producent

SAMSUNG

Opis produktu
Rozkoszuj się doskonałym, mocnym
dźwiękiem swoich ulubionych filmów i
programów
Soundbar z systemem głośników 2.1 doskonale uzupełni
brzmienie telewizora. Uzyskaj autentyczny efekt przestrzenny
do filmu, sportu, muzyki i gier. Wywołaj bogatsze, głębsze
dźwięki, które sprawiają, że masz ochotę jeszcze bardziej
uczstniczyć w każdej scenie odgrywanej na ekranie telewizora.

Ciesz sie bezprzewodowym przesyłaniem
muzyki z innych urządzeń
Nie tylko filmy i programy telewizyjne brzmią lepiej dzięki
głośnikowi. Również muzyka przechowywana w smartfonie,
tablecie czy komputerze PC może być odtwarzana poprzez
bezprzewodowe połączenie Bluetooth. Ciesz się krystalicznym
brzmieniem bez obaw o zakłócenia sygnału muzycznego przez
inne źródła.

Zamontuj soundbar na ścianie
Niezależnie od preferencji dotyczących montażu głośnika,
soundbar z łatwością wkomponuje się w Twoje wnętrze.
Urządzenie można umieścić na półce, a także zamontować na
ścianie. Dzięki swoim gabarytom, soundbar nie zabiera dużo
miejsca, za to oferuje wyjątkowy dźwięk, który wypełni Twoją
przestrzeń.

Bezprzewodowa synchronizacja dźwięku z
telewizorem
Łatwo połącz telewizor i soundbar przez Bluetooth z TV Sound
Connect* i obsługuj za pomocą jednego pilota.** Brak kabli
pozwala zaprezentować smukłe wzornictwo urządzeń,
zachowując indywidualny styl mieszkania.
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Ogólne
Zakrzywiony (curved)
Liczba kanałów
Moc całkowita
Moc głośników
Moc subwoofera
Typ głośników
Typ subwoofera
Odtwarzane nośniki
Odtwarzanie wideo
Odtwarzanie dźwięku
Odtwarzanie zdjęć
Dekodery dźwięku
Funkcje poprawy dźwięku
Informacje dodatkowe

Wejścia/wyjścia
Wejście HDMI
Wyjście HDMI
Wejście optyczne
Wejścia koncentryczne
Wejścia audio
Wejście komponentowe
Wyjście komponentowe
Wejście kompozytowe
Wyjście kompozytowe
Wejście sluchawkowe
Złącze USB
Złącze Ethernet (LAN)
Łączność bezprzewodowa
Parametry fizyczne
Domiunujący odcień
Wymiary jednostki centralnej
Waga jednostki centralnej
Wymiary subwoofera
Waga subwoofera
Wymiary opakowania
Waga z opakowaniem
Zasilanie
Pobór mocy
Pobór mocy w trybie gotowości
Zasilanie

SOUNDBAR SAMSUNG HW-J355
Kabel optyczny
Kabel audio
Uchwyty montażowe
Pilot
Instrukcja obsługi
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nie
2.1
120 W
2 x 30 W
60 W
zintegrowane z jednostką centralną
pasywny, przewodowy
USB
nie
MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
nie
Dolby Digital
brak
możliwość montażu na ścianie, możliwość aktualizacji
oprogramowania, USB - muzyka, Auto Power Link, Samsung TV
SoundConnect
nie
nie
1
nie
1
nie
nie
nie
nie
nie
1
nie
Bluetooth
czarny
943 x 56 x 60 mm
1.57 kg
155 x 300 x 285 mm
2.84 kg
100 x 40 x 20 cm
7,20 kg
30 W
0,45 W
220 - 240 V 50/60 Hz

