SB 20

SOUNDBAR AVANÇADA COM BLUETOOTH E UM POTENTE SUBWOOFER WIRELESS

A soundbar que reúne tudo em um só lugar.
A soundbar Harman Kardon SB 20 produz som com qualidade de
cinema para todos os seus produtos de entretenimento. Conectase facilmente com sua TV, smartphone, tablet ou console de jogos
usando conexões HDMI (ARC), óticas ou Bluetooth. O subwoofer
wireless produz graves potentes e faz o futuro do entretenimento
doméstico ganhar vida. Veja seus filmes favoritos, ouça música, assista
a esportes e jogue games com uma soundbar clássica e compacta que
combina com a decoração de sua casa e se conecta às melhores TVs
finas. A SB20 é uma soundbar potente e uma solução elegante para
complementar qualquer sistema de entretenimento.

Características
	
Cria sonoridade espetacular e cinematográfico para qualquer TV de
tela plana
	
Som Virtual Surround
	
Conexão simples com um cabo para TV (HDMI ARC, analógica ou
ótica)
	
Streaming Bluetooth sem fio
	
Harman Volume

SB 20

SOUNDBAR AVANÇADA COM BLUETOOTH E UM POTENTE SUBWOOFER WIRELESS

Cria sonoridade espetacular e cinematográfico
para qualquer TV de tela plana
Finos e compactos, a soundbar e o subwoofer sem fio
complementam o visual das TVs ultrafinas de hoje e projetam
um som profundo, rico e envolvente, muito superior ao
produzido pelos alto-falantes embutidos da TV.

Som Virtual Surround
Com o Harman Display Surround, você pode sentir o Virtual
Surround sem precisar instalar fios e caixas de som.

Conexão simples com um cabo para TV (HDMI
ARC, analógica ou ótica)
Para criar um verdadeiro home theater plug-and-play, a
tecnologia HDMI ARC conecta TVs compatíveis com a soundbar
Harman Kardon SB 20 usando um único fio. O sistema também
possui entradas de áudio ótico e analógico.

Conteúdo da caixa:
1 x soundbar Harman Kardon SB 20
1 x subwoofer wireless
1 x controle remoto
1 x bateria para o controle remoto
1 x acessório de montagem em parede para a soundbar
1 x cabo de áudio ótico digital
1 x cabo HDMI
1 x cabo IEC para a unidade principal
1 x cabo IEC para subwoofer
1 x Guia de início rápido
1 x Cartão de garantia
1 x Ficha de segurança

Especificações técnicas:

Streaming Bluetooth sem fio

•	Nome do modelo: Harman Kardon SB 20

Conecte smartphones ou tablets sem fios aos alto-falantes.
A soundbar criará um som vibrante, que preencherá todo o
ambiente.

•	Resposta de frequência: 45 Hz a 20 kHz

Harman Volume

•	4 x alto-falantes full-range de 55 mm (2,25")

Livre-se dos comerciais barulhentos e outras variações súbitas
de volume. O Harman Volume garante flutuações suaves de
volume para você se concentrar no seu entretenimento e não
no controle remoto.

•	2 x tweeters em domo de 32 mm (1,25")

•	SPL máximo: 100 dB
•	Módulos de caixa de som 2 vias com dois alto-falantes

•	Subwoofer wireless ativo com alto-falante de 165 mm (6,5")
•	Potência Total: 96 W RMS (Potência da barra: 26W/ Potência do
subwoofer: 69W RMS)
•	O modo Harman Display Surround cria uma experiência
completa de som virtual surround, sem necessidade de mais
caixas ou fios
•	Modo estéreo com dois canais
•	Decodificação Dolby® Digital
•	Harman Volume
•	1 uma saída HDMI com Audio Return Channel (ARC)
•	Conectividade Bluetooth®
•	1 entrada de áudio analógico estéreo
•	1 uma entrada digital ótica
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