
Dali Katch One Ivory White Soundbar Salon Poznań

Cena: 3 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Szary, Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Soundbar Dali katch One
W miarę wzrostu wielkości telewizorów, przestrzeń dostępna na systemy audio wysokiej jakości staje się coraz mniejsza.
Poprzez stosowanie modnych, nisko profilowych konstrukcji ucierpiała przede wszystkim jakość dźwięku z wbudowanych
głośników. Dla widzów, którzy wymagają, aby dźwięk z telewizora był tak samo ostry jak obraz, zespół inżynierów i
projektantów DALI stworzył KATCH ONE. Stylowy, kompletny soundbar, który znacznie poprawia wrażenia z oglądania
telewizji, dodając brakujący doskonały dźwięk.

DALI KATCH ONE został stworzony w celu poprawy jakości dźwięku z telewizora, ale jest również zaprojektowany tak, by
umożliwić odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła, oferując przy tym wystarczającą moc i wydajność by funkcjonować jako
główny system audio. Bezbłędna jakość dźwięku świadcząca o niemal czterdziestoletnim doświadczeniu DALI w produkcji
wysokiej klasy sprzętu Hi-Fi, jest wynikiem skupienia na tworzeniu najbardziej naturalnie brzmiących głośników na rynku,
odtwarzających muzykę zgodnie z zamierzeniami artysty.

Charakteryzujący się elegancką, kompaktową konstrukcją, DALI KATCH ONE został wyposażony w aż 10 wbudowanych
przetworników, idealnie dopasowanych do potężnego wzmacniacza 4 x 50 W. Zapewnia to, że filmowe ścieżki dźwiękowe
są wyjątkowo dynamiczne, dialogi są zawsze czyste i wyraźne, a muzyka jest pięknie zbalansowana i odwzorowana
dokładnie tak, jak zamierzał twórca.

Podczas gdy przetworniki wysokotonowe z miękką kopułką dostarczają czysty i szczegółowy dźwięk, cztery duże pasywne
przetworniki współpracują z czterema aktywnymi przetwornikami niskotonowymi, generując bas, który jest mocny, głęboki i
precyzyjny, a wszystko to w celu zapewnienia idealnego dźwięku.

Elegancki i łatwy w instalacji, DALI KATCH ONE został wyposażony we wszystkie potrzebne wejścia, w tym HDMI, 2
wejścia optyczne, analogowe, nie mówiąc już o wbudowanym Bluetooth (AAC i aptX).

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz]: 46 - 25,000
Maks. SPL [dB]: 101
Częstotliwość podziału [Hz]: 250 / 2500
Rodzaj zwrotnicy: 2½-way
High frequency driver, Quantity: 2 x 21 mm
High frequency driver, Diaphragm type: Miękka kopuła tekstylna
Przetwornik niskotonowy: 4 x 3.5"
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Low frequency driver, Diaphragm type: Aluminiowa membrana z tekstylnym stożkiem przeciwpyłowym
Low frequency passive driver, Quantity: 4 x 4.5"
Przetwornik niskotonowy bierny: Membrana stalowa
Typ obudowy: Radiatory pasywne (4 sztuki)
Maks. moc wzmacniacza [W RMS]: 4 x 50
Typ wzmacniacza: Fully digital Class-D amplifiers
Wejścia:
HDMI ARC
2 x optyczne (TosLink)
Gniazdo Mini Jack 3,5 mm
Wyjścia:
Wyjście subwoofera
Wyjście ładowania USB (5V / 1A)
Wejście bezprzewodowe:
Bluetooth™ 4.0 AAC & Apt-X
Rekomendowane umiejscowienie:
Na ścianie
Półka lub stojak
Centralnie / Soundbar
Funkcje:
Automatyczny wybór źródła
Obsługa Bluetooth™
Dwa tryby dźwięku (Wide / Focus)
Wyciszanie
Zasilanie Wł / Wył
Wyłącznik trybu czuwania (Auto Power)
Wybór źródeł
Głośność
Standby Power Consumption [W]: <0,5 (Mains Adapter)
Maks. wymiary z podstawą i maskownicą (wys. x szer. x gł.) [mm]: 164 x 860 x 69
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.) [mm]: 148 x 860 x 69
Dołączone akcesoria: Kabel zasilający (2,0 m)
Pilot zdalnego sterowania
Uchwyt ścienny (skórzane paski)
Drewniane stopy
Skrócona instrukcja obsługi
Masa [kg]: 3.7
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