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Typ systemu 40” soundbar 2.1 z bezprzewodowym 
subwooferem 6.5”

Maks. moc akustyczna 93 dB

Głośnik wysokotonowy (2) 3/4” miękka kopułka umieszczona 
w tubie Tractrix® horn

Głośnik średniotonowy (2) 3” owalna membrana z włókna 
kompozytowego

Głośnik niskotonowy 6 1/2” subwoofer z bas-refleks

Materiał obudowy Soundbar: drewno, Subwoofer: drewno

Moc 320 W

Pasmo przenoszenia 40-20 KHz

Wejścia HDMI-ARC, Bluetooth®, 3.5mm analo-
gowe, optyczne cyfrowe

Wyjścia HDMI-ARC, wyjście na subwoofer

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
- soundbar
- subwoofer

101.4 x 7.3 x 8.6 cm 
24.1 x 35.9 x 24.1 cm

Wykończenie Czarny

Napięcie Wewnętrzny zasilacz 100-240 V 50/60 Hz

Waga 7.3 kg

Akcesoria w zestawie Pilot,
(2) przewód zasilający 1,5 m 
Szablon do montażu na ścianie (2) baterie 
AAA

Opcje montażu Śruby gwint 1/4 20, uchwyty

Produkowany od 2019

Specyfikacje

BAR 40

Opatentowana technologia Klipsch i łatwość instalacji sprawiają, że Klipsch 
BAR 40 jest idealnym rozwiązaniem, aby wyraźnie poprawić dźwięk telewi-
zora i usłyszeć każdy szczegół Twoich filmów i muzyki.

ŁATWE PODŁĄCZENIE
Soundbar BAR 40 zaprojektowano z myślą o szybkim podłączeniu do tele-
wizora. Wystarczy połączyć go poprzez dołączony kabel HDMI lub kabel 
optyczny do odpowiedniego wyjścia telewizora.

SMUKŁY PROFIL
Jak w przypadku legendarnych głośników Klipsch, BAR 40 wykonano z wy-
sokiej jakości materiałów drewnianych. Mierzący zaledwie 7 cm wysokości 
BAR 40 może być dyskretnie umieszczony pod telewizorem, niezależnie od 
tego czy zostanie zamontowany na ścianie, czy postawiony na stole.

LEGENDARNY DŹWIĘK KLIPSCH 
Dwa 3/4” głośniki wysokotonowe z tubą Tractrix® 90° x 90° zapewniają 
czyste tony wysokie, a dwa 3” głośniki niskotonowe uzupełniają dźwięk 
przejrzystym głosem i dynamiczną ścieżką dźwiękową. Głośniki tubowe za-
pewniają efektywny przekaz i szczegółowość dźwięku.

WBUDOWANY DEKODER DOLBY AUDIO®

Wbudowany dekoder Dolby Audio® przetwarza wszystkie materiały Dolby 
Digital oraz Dolby Digital Plus, zapewniając szczegółowe i potężne kinowe 
brzmienie.

6,5-CALOWY BEZPRZEWODOWY SUBWOOFER
BAR 40 wyposażono w bezprzewodowy subwoofer 6,5”, który można umie-
ścić w dowolnym miejscu pomieszczenia. Technologia bezprzewodowa 2,4 
GHz automatycznie połączy soundbar z subwooferem. Dostępne jest także 
wyjście na subwoofer, co pozwala na dodanie drugiego subwoofera lub zastą-
pienie dołączonego w zestawie bezprzewodowego subwoofera, innym.

BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA BLUETOOTH® 
Idealny do smartfonów, tabletów i komputerów wyposażonych w funkcję 
Bluetooth® - odtwarzaj muzykę bezpośrednio z urządzenia.

TRYBY DIALOGU / SURROUND / NOCNY
Ulepszony wirtualny dźwięk przestrzenny Klipsch zapewni porywający efekt 
dźwięku przestrzennego bez konieczności korzystania z dodatkowych gło-
śników i kabli. Tryb dialogu zwiększa głośność dialogów dla poprawienia 
klarowności głosu bez zwiększania głośności pozostałych dźwięków. Tryb 
nocny dostosowuje zakres dynamiki dźwięku do cichszego otoczenia.

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE
W zestawie dołączono pełnowymiarowy pilot bezprzewodowy, oferujący 
możliwość łatwej i niezależnej regulacji poziomu subwoofera.


