מקרן קול אלחוטי  – SAMSUNGקעור ללא סאב
דגם  HW-MS6501 :בטכנולוגייתSound + :
מקרן קול קעור ייחודי ביחידה אחת תומך 4K- HDR- HD AUDIO-Wi-Fi+ Bluetooth
טכנולוגיית Sound + :ניתן להניח על גבי רהיט ואו לתלות על גבי הקיר
מקרן קול אלחוטי  sounbdarהמעניק צליל היקפי איכותי במיוחד בכל סביבת מגורים ללא צורך בסאב ואפר .
תמיכה מלאה ב  Wi-Fi+ Bluetoothלאיכות שמע מקסימלית  +תמיכה באפליקציית  Samsung Multiroomהמאפשרת
שיתוף מוסיקה באיכות שמע משופרת כגון קבצי  FLACבאיכות שמע  , HIGH ENDשירותי הזרמת מוסיקה ברשת ,
אפשרות לשיתוף מוסיקה בין כל המחוברים לרשת הביתית דרך האפליקציה  ,אקולייזר ועוד .
איכות שמע נדירה המאפשרת להאזין לצליל באיכות גבוהה במיוחד בכל עוצמת הגברה שתבחרו .
אפשרות לכיול בנפרד ובאופן מקצועי  :בס ,טרבל ,סאב .
טכנולוגיית  Distortion Cancellingהמאפשרת צליל בס רך ונעים ללא צורך בסאב ואפר כל זאת דרך אלמנטים ייחודיים
המאפשרים חלוקת בס מדויקת ללא עוות צליל הבס .
הגברה קריסטלית מקצועית ואיכותית לצליל מפורט ועוצמתי כאחד.
 9רמקולים ב  3ערוצי שמע נפרדים לצליל היקפי איכותי מכל כיוון .
 5מצבי שמע ייחודיים מובנים  +צליל היקפי Surround
חיבורים Optical / HDMI IN+OUT / AUDIO IN / :
תמיכה בניגוןMP3/WAV/WMA/OGG/FLAC /DTS/Dolby digital / HD Audio High Resolution Audio :
)Anynet+ (HDMI-CEC
תמיכה :
 TV SoundConnectהתחברות אלחוטית לטלוויזיות  Samsungתומכות
רוחב  \1160גובה \ 80 .עומק 168
מידות מ"מ יחידת מקרן הקול :
יחידה מרכזית ניתנת להצבה על גבי רהיט  +ניתן לתליה על הקיר
תחום היענות רחב המבטיח צליל עשיר במיוחד  38Hz~20KHzבאיכות מקסימלית .
צריכה מקסימלית 450W
מסופק עם מתקן קיר ,ושלט רחוק ארגונומי.
תיאור חיצוני  :צבע חיצוני כסוף נירוסטה ,גימור מתכתי יוקרתי







 9אלמנטים בהגברה נפרדת ואיכותית במיוחד
טכנולוגיה חדשה לצליל בס טבעי  Distortion Cancelling -ללא צורך בסאב
תמיכה ב  FLAC - HD AUDIO 96kHz/24 bitועוד
תמיכה באפליקציה  Samsung Multiroomניגון ברשת מכל סוגי מכשירי הניידים אנדרואיד ו אייפון .
תמיכה במעבר אותות 4K + HDR
WI FI + Bluetooth
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