ENCHANT800

ALLT-I-ETT-SOUNDBAR MED 8 KANALER OCH MULTIBEAM™-SURROUNDLJUD

Omge dig med ljud. Inte med högtalare.
Harman Kardon Enchant 800 med 8 kanaler MultiBeamTM är en exklusiv
teknologi som levererar fantastiskt surround-ljud utan extra högtalare
eller kablar. Lyssna på den djupa basen utan någon separat subwoofer,
eller skaffa det trådlösa tillvalet Enchant Subwoofer för ett enastående
basljud. Tack vare Google Chromecast Built-in kan du strömma musik
av hög kvalitet från över 200 strömningstjänster via Wi-Fi. Soundbarhögtalarna i Harman Kardon Enchant-serien är utrustade med HDMIanslutningar och är 4K HDR10-kompatibla. Med sin vackra utformning
fungerar de som en underhållningscentral för alla dina 4K-enheter.
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MultiBeam™-surroundljud

Detta ﬁnns i lådan:

Du får full surroundljudeffekt utan några ytterligare högtalare
och kablar. Upplev hur spännande ljudeffekter från TV-serier,
musik, spel och filmer susar genom rummet.

1 x Soundbar
1 x HDMI-kabel
1 x Optisk kabel
1 x Aux-kabel
1 x Strömkabel
Fästen för väggmontering
1 x Monteringsguide för väggfästen
1 x Fjärrkontroll
1 x snabbguide
1 x garantikort

Allt-i-ett-design för musik, filmer och spel
Njut av djup bas och fyllig ljudkvalitet för musik, filmer och spel,
allt från en enda soundbar utan extra subwoofer.

Google Chromecast Built-in
Strömma din favoritmusik med hög upplösning från över 200
onlinetjänster via Wi-Fi, utan avbrott.

Automatisk MultiBeam™-kalibrering (AMC)
Kalibrera soundbaren för optimal surround-effekt baserat på
rummets storlek och form.

4K HDR10 HDMI-ingång/HDMI-utgång (ARC)
Tack vare HDMI-anslutningar med HDCP 2.2 kan du använda
Enchant-soundbarhögtalaren som underhållningscentral för alla
dina 4K HDR10-enheter. HDMI ARC förenklar installationen med
en enda kabel till TV:n.

Förvalda ljudinställningar
Välj enkelt mellan färdiga ljudinställningar på din soundbar med
en knapptryckning.

Kompatibilitet med TV-fjärrkontrollen
Använd TV-fjärrkontrollen för att styra soundbarhögtalaren.

Bluetooth
Strömma musik trådlöst från en mobiltelefon eller surfplatta.

Tekniska speciﬁkationer:
•	Ljudkanaler: 8
•	Maximal ljudeffekt: 180 W
•	RMS-effekt: 90 W
•	Total harmonisk förvrängning(THD): 1 %
•	Storlek på baselement: 6 x 2 tum (50 mm)
•	Storlek på diskantelement: 2 x 1 tum (25 mm)
•	Max ljudtryck: 91 dB
•	Frekvensåtergivning: 76 Hz–20 kHz
•	Ljudingångar: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth, USB, Wi-Fi
•	HDMI-ingångar: 1
•	HDMI-videoutgång (med ljudreturkanal): 1
•	HDMI HDCP-version: 2.2
•	HDR: HDR10
•	Bluetooth-version: 4.2
•	WiFi-nätverkskompatibilitet: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4G/5G)
•	Strömförsörjning: 100-240V~50/60Hz
•	Mått (B x H x D): 860 x 65 x 125 mm
•	Vikt: 4,3 kg
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