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מערכת קול בלוטות' לטלוויזיה

 Solo 5 מערכת הקול לטלוויזיה
)"סאונד בר"( היא כל מה שצריך כדי 
לשפר את פס הקול של כל טלוויזיה. 

הטכנולוגיה המתקדמת של BOSE, מאפשרת לשלב ביחידה אחת מערכת קול קומפקטית ומעוצבת שנותנת יחס מעולה של ביצועים לעלות. 
ניתן לחבר את Solo 5 לטלוויזיה בחיבור קווי או אלחוטי )בלוטות'( וליהנות ללא סיבוכים מיותרים מקול איכותי לחוויית צפייה מושלמת. חיבור 

בלוטות' מאפשר לנצל רמקול זה גם להשמעת מוסיקה מהתקנים ניידים ודרכם לקבל גישה בלתי מוגבלת לכל מקורות המוסיקה המועדפים 
עליכם כולל שירותי הזרמת מוסיקה פופולריים שבאינטרנט. 

תכונות 
עיבוד אות דיגיטלי מתקדם ®TrueSpace שהופך את קולות הדיבור 	 

לברורים יותר, מעצים את האפקטים הקוליים ומפיק צלילים נקיים 
ע"י הרמקולים המובנים  יותר לעומת אלה המופקים  וטבעיים 
בטלוויזיה. הצלילים ימלאו את כל חלל החדר כולל חללים גדולים.

מערכת קול מוכללת המשלבת את כל האלקטרוניקה והרמקולים 	 
בקופסה מעוצבת אחת המתאימה להצבה לפני כל טלוויזיה, על 

מדף או בתלייה על קיר.

 	.)"Plug and Play"( מבחר כניסות קויות לחיבור כל טלוויזיה בכבל יחיד

קישוריות אלחוטית להתקנים ניידים )זיכרון ל-8 התקני בלוטות'( 	 
 .A2DP בגרסה המתקדמת ביותר של תקשורת בלוטות', תומכת
זמנית. למשל, להמשיך  בו  ניתן גם לשלב שני התקני בלוטות' 

להאזין לפס הקול של סרטון וידאו תוך כדי שיחה בסמארטפון. 

שלט רחוק אוניברסלי IR מאפשר שליטה נוחה במערכת הקול וגם 	 
בטלוויזיה ובמכשירים נוספים.

אפשרות להדגשת קולות דיבור שעוזרת לשמיעה ברורה של פס 	 
הקול גם כאשר עוצמתו מונמכת בשעות הלילה.

)"בסים"( מאפשרת 	  בקרה נפרדת לעוצמת הצלילים הנמוכים 
שליטה מדוייקת במידת הדגשתם. 

מפרט טכני

מידות: 8.6 ס"מ על 7 ס"מ על 54.8 ס"מ )ג x ע x ר(.	 

משקל: 1.6 ק"ג	 

כבלי אודיו: 1.8 מ' וכבל חשמל: 2.5 מ'	 

כניסות: דיגטלית אופטית, דיגיטלית קואקסיאלית ואנלוגית.	 
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