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PRZENIEŚ KINO DO DOMU 
Głośnik Klipsch Cinema 600 Sound Bar wniesie dziesięciolecia doświad-
czenia wprost z sali kinowej do twojego kina domowego. Cinema 600 
to prawdziwy system 3.1, wyposażony w dedykowany głośnik centralny 
zapewniający lepszą przejrzystość głosu oraz tubowe głośniki wysoko-
tonowe, tak samo jak nasze legendarne profesjonalne głośniki kinowe, 
dla dynamicznej mocy w każdym szczególe Twojej muzyki i filmów. Aby 
uzyskać prawdziwy dźwięk przestrzenny 5.1. dodaj głośniki Surround 3. 

ŁATWE PODŁĄCZANIE  
Cinema 600 zaprojektowano z myślą o łatwej konfiguracji. Wystarczy 
je podłączyć kablem HDMI (w zestawie) lub kablem optycznym, aby 
znacznie poprawić dźwięk telewizora. Dołączony 8-calowy bezprzewo-
dowy subwoofer jest już wstępnie sparowany, przez co automatycznie 
połączy się po wyjęciu z pudełka, zapewniając bezproblemową konfigu-
rację w zaledwie kilka minut. 

USŁYSZ KAŻDE SŁOWO 
Nowe dostrojone tryby dialogowe nie tylko zwiększają głośność dialogów 
programów telewizyjnych i filmów, ale także optymalizują ustawienia EQ 
systemu, zapewniając wyraźny i wyjątkowo czytelny dialog, niezależnie 
od tego, co dzieje się na ekranie. Trzy poziomy trybu dialogowego gwa-
rantują znalezienie idealnych ustawień dla swoich potrzeb. 

PILOT WYKRYWAJĄCY RUCH 
Dołączony wysokiej jakości pilot wyposażony jest w podświetlane przy-
ciski LED wykrywające ruch, zapewniając pełną kontrolę, nawet przy 
słabym oświetleniu. Poza wyborem głośności i źródła, pilot umożliwia 
regulację poziomu subwoofera, dźwięku przestrzennego i trybu dźwięku 
za pomocą jednego przycisku, zapewniając doskonały dźwięk i wygodę. 

10-CALOWY BEZPRZEWODOWY SUBWOOFER 
Cinema 600 jest wyposażony w potężny bezprzewodowy subwoofer 
10”- największy w swojej klasie - który można umieścić w dowolnym 
miejscu w pokoju. Bezprzewodowa technologia 2,4 GHz automatycz-
nie łączy głośnik soundbar i subwoofer przy niemal zerowej latencji, 
zapewniając doskonały dźwięk niezależnie od umiejscowienia. Dodat-
kowe wyjście przewodowego subwoofera umożliwia dodanie drugiego 
subwoofera lub zastąpienie dołączonego bezprzewodowego subwo-
ofera innym. 

WBUDOWANE DOLBY AUDIO® 
Wbudowane przetwarzanie Dolby Digital zapewnia potężne wrażenia 
kinowe z dedykowanym przetwarzaniem dialogów i (opcjonalnie) kana-
łów surround. Usłysz swoje filmy jakbyś był w kinie.

Specyfikacje
Typ systemu 45" soundbar 3.1 z 10" bezprzewodowym 

subwooferem

Maksymalny poziom 
akustyczny 103 dB

Głośnik wysokotonowy (3) 1" (25,4 mm) głośniki wysokotonowe z miękką 
kopułką, tuby Tractrix®  

Głośnik średniotonowy (4) 3" (76,2 mm) wysokowydajne owalne stożki 
niskotonowe z włókien kompozytowych

Głośnik niskotonowy 10" (254 mm) bezprzewodowy subwoofer 
z bass reflex

Materiał obudowy Bar: drewno, Subwoofer: drewno

Moc systemu 600 W

Pasmo przenoszenia 28-20 kHz

Wejścia • HDMI-ARC
• bezprzewodowa technologia Bluetooth® 
• 3.5mm analog 
• cyfrowe optyczne

Wyjścia wyjście liniowe RCA do podłączenia 
do subwoofera

Wymiary 
(wys. x szer. x głęb.)

Bar: 7.3 x 114.3 x 8.6 cm
Subwoofer: 47 x 36 x 37

Waga 13.97 kg

Wykończenie czarne

Napięcie wewnętrzny zasilacz 100 V-240 V 50/60 Hz

Akcesoria w zestawie • Pilot z podświetleniem LED
• (2) kable zasilające o długości 1,5 m
• (2) zaczepy montażowe z dziurką od klucza 
   (ze śrubą 1/4 - 20) 
• Szablon do montażu na ścianie

Opcje montażu gwint 1/4 20
w zestawie wąskie wsporniki ścienne

CINEMA 600 SOUND BAR
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