
Nyd dine yndlingsfilm og -musik med trådløs lyd, 
der udfylder lokalet.
Harman Kardon Omni Bar+ kan kobles til dit HD TV med kun ét kabel 
og gør det let at opstille et trådløst HD-musiksystem i dit hjem. Den 
giver også adgang til musikstreaming-tjenester som Spotify Connect 
og Chromecast built-in. Med Dolby Digital og den indbyggede 
subwoofer kan du få en ny hjemmebiograf, og da den let kan tilkobles 
enhver Harman Kardon Omni+ højttaler, kan du let opsætte et trådløst 
musiksystem for hele hjemmet. 

Funktioner
  HD-lyd til dit fjernsyn

  Trådløs HD-musik i ethvert værelse

  Flerkanals-surroundlyd

  Afspil Spotify gennem dine højttalere, og brug Spotify-appen som 
fjernbetjening

  Stream din yndlingsmusik til dine højttalere med Chromecast built-in

  24 bit / 192 kHz HD-lydstreaming med digital og analog forbindelse

  Simpel opsætning og styring med den gratis Harman Kardon 
Controller-app

  WiFi-forbindelse med dobbelt frekvensbånd og 802.11ac 
netværksunderstøttelse 

 Stream lyd fra HDMI, optisk, Bluetooth eller aux-input
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HD-lyd til dit fjernsyn
Omni Bar+ og subwooferen giver dig en uovertruffen lytteoplevelse 

i hjemmebiografen med blot en enkelt HDMI-kabelforbindelse.

Trådløs HD-musik i ethvert værelse
Stream din yndlingsmusik uden afbrydelser til ethvert trådløst 

Harman Kardon Omni+ produkt. Lyt til forskellig musik i hvert 

værelse i dit hjem.

Flerkanals-surroundlyd
Harman Kardon Omni Bar+ understøtter ægte 5.1 adskilt 

surroundlyd. Så du kan hurtigt opstille en trådløs flerkanals-

hjemmebiograf uden brug af kabler.

Afspil Spotify gennem dine højttalere, og brug 
Spotify-appen som fjernbetjening
Afspil dine yndlingssange og playlister trådløst overalt i dit hjem 

med Spotify Connect, og brug Spotify-appen som fjernbetjening. 

Spotify Connect-funktionen kræver Spotify Premium-abonnement. 

Stream din yndlingsmusik til dine højttalere med 
Chromecast built-in
Med Chromecast built-in kan du sende din yndlingsmusik, 

radiostationer og podcasts fra din mobilenhed til dine højttalere. 

Chromecast built-in kan kræve abonnement(er).

24 bit / 192 kHz HD-lydstreaming med digital og 
analog forbindelse
Harman Kardon Omni Bar+ understøtter 24 bit/192 kHz HD-

lydstreaming. Få en fremragende lydoplevelse med højere 

lydkvalitet end fra en CD. 

Simpel opsætning og styring med den gratis 
Harman Kardon Controller-app
Opsæt let dit system og styr det med Harman Kardon Controller-

appen. Med ekstra understøttelse af WAC på Apple-enheder og 

trin-for-trin-vejledning i appen kommer du hurtigt i gang med at 

afspille musik.

WiFi-forbindelse med dobbelt frekvensbånd og 
802.11ac netværksunderstøttelse  
Understøtter den seneste 802.11AC trådløse 

hjemmenetværksteknologi og WiFi-forbindelse med dobbelt 

frekvensbånd (både 2,4 GHz og 5 GHz), hvilket giver en hurtigere, 

robust og mere stabil trådløs forbindelse.

Stream lyd fra HDMI, optisk, Bluetooth eller aux-
input
Forbind enhver enhed via Bluetooth, optisk, HDMI eller aux-input 

til din Omni Bar+, og den vil automatisk streame din musik trådløst 

til enhver anden Harman Kardon Omni+ højttaler i dit hjem.
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•  Dolby® Digital-afkodning 

•  Harman Volume er med til at opretholde det samme 
lydniveau – uanset om du ser film, fjernsynsprogrammer eller 
reklamer

Tilslutningsmuligheder
•  En HDMi®-udgang med Audio Return Channel (ARC) og CEC-

understøttelse.

•  Bluetooth®-forbindelse

•  Chromecast built-in

•  Spotify Connect

•  Én analog stereolydindgang 

•  Én optisk, digital indgang 

•  WIFI-forbindelse med DLNA 1.5-understøttelse

•  USB-port kun til softwareopdatering

Brugervenlig

•  Fjernbetjening, der belejligt lader dig styre alle Omni Bars 
funktioner

•  Programmerbar soundbar, der kan adlyde dit fjernsyns 
fjernbetjenings lydstyrke-, tænd-, sluk- og kildesignaler, så 
du kan kontrollere hele din hjemmebiograf med en enkelt 
fjernbetjening

•  Trådløs subwoofer, som du kan placere hvor som helst i dit 
værelse uden højttalerkabler

•  Installation med fuld subwoofer-fleksibilitet: Den kan  
placeres lodret på gulvet, monteres på væggen eller lægges 
under sofaen.

Hvad er der i æsken:
OMNI BAR+ med trådløs subwoofer

Fjernbetjening med batterier

Strømforsyning

Regionale strømkabler

HDMI-kabel

Optisk kabel

Analogt kabel

Kvikstartsguide

Beslag til bordstander

Vægmonteringsbeslag

Tekniske specifikationer:

Audio
•  Soundbar: 4 x 60 mm bashøjttalere, 2 x 20 mm 

diskanthøjttalere. Subwoofer: 1 x 166 mm

•  Trådløs, 100 W aktiv subwoofer med 166 mm enheder i et 
ventileret kabinet

•  Soundbar-forstærkereffekt: 30 W x 4

Surround-behandling
•  Harman Display surround virtuel tilstand, der virker med stereo 

og flerkanalskilder. Denne konfiguration forstørrer lydfeltet, 
kildens bredde-virkning og dybden af den opfattede lydscene

•  Stereotilstand med equalizering og filtrering i det digitale 
domæne for et meget sammenhængende, jævnt og ensartet 
lydfelt, der er uafhængigt af lyttevinklen
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