
Omgiv dig selv med lyd. I stedet for højttalere.
    Harman Kardon Enchant 800 har 8-kanals MultiBeamTM, en eksklusiv 
teknologi, der leverer en utrolig surround-oplevelse uden ekstra 
højttalere eller ledninger. Oplev dyb bas uden subwoofer – eller 
tilføj den trådløse Enchant Subwoofer for ekstra basydelse. Med 
indbygget Google Chromecast kan du trådløst afspille musik i høj 
kvalitet fra mere end 200 streamingtjenester. Med HDMI-forbindelser 
og den seneste 4K HDR10-kompatibilitet er Harman Kardons 
soundbars i Enchant-serien designet til at udgøre et smukt midtpunkt 
for alle dine 4K-enheder.

Funktioner
  MultiBeam™ surroundlyd

  Alt-i-ét design til musik, film og spil

  Indbygget Google Chromecast

  Automatisk MultiBeam™-kalibrering (AMC)

  4K HDR10 HDMI-indgang/udgang (ARC)

  Forudindstil knapper

  Virker med tv-fjernbetjeninger

  Bluetooth
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MultiBeam™ surroundlyd
 Få den fulde effekt af surroundlyd – uden behov for 
ekstra højttalere og ledninger. Oplev spændingen, når lyden fra 
tv, musik, spil og film flyver rundt i rummet.

Alt-i-ét design til musik, film og spil
Få dyb bas og en rig, fyldig lyd til din musik, film og spil. Alt dette 
fra en enkelt soundbar uden ekstra subwoofer.

Indbygget Google Chromecast
Afspil nemt og bekvemt din yndlingsmusik i HD-lyd fra mere end 
200 onlinetjenester via wi-fi uden afbrydelser.

Automatisk MultiBeam™-kalibrering (AMC)
Kalibrér din soundbar til den bedste surroundlyd – baseret på 
forholdene i netop dit lokale.

4K HDR10 HDMI-indgang/udgang (ARC)
 Brug din Enchant soundbar som det centrale midtpunkt for 
alle din 4K HDR10-enheder takket være HDMI-forbindelser 
med HDCP 2.2. HDMI ARC forenkler din opsætning med et 
enkelt kabel til TV’et.

Forudindstil knapper
Kontrollér nemt og bekvemt flere lydindstillinger på din soundbar 
med et tryk på en knap.

Virker med tv-fjernbetjeninger
Du kan let styre din soundbar med din egen tv-fjernbetjening.

Bluetooth
Afspil musik trådløst fra din smartphone eller tablet.

Hvad er der i æsken:
1 x soundbar
1 x HDMI-kabel
1 x optisk kabel
1 x aux-kabel
1 x strømkabel
Vægmonteringsbeslag
1 x installationsguide til vægmontering
1 x fjernbetjening
1 x lynstartvejledning
1 stk. garantikort

Tekniske specifikationer:
•  Lydkanaler: 8
•  Maks. lydeffekt: 180 W
•  RMS effekt: 90 W
•  Samlet harmonisk forvrængning (THD): 1 %
•  Bashøjttalerstørrelse: 6 x 2" (50 mm)
•  Diskanthøjttaler størrelse: 2 x 1" (25 mm)
•  Maks. SPL: 91 dB SPL
•  Frekvensområde: 76 Hz–20 kHz
•  Lydindgange: 1 analog, 1 optisk, Bluetooth, USB, Wi-Fi
•  HDMI-videoindgange: 1
•  HDMI-videoudgang (med Audio Return Channel): 1
•  HDMI HDCP-version: 2.2
•  HDR: HDR10
•  Bluetooth-version: 4.2
•  Wi-Fi-netværkskompatibilitet: IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4G/5G)
•  Strømforsyning: 100–240V~50/60Hz
•  Mål (B x H x D): 860 x 65 x 125 mm
•  Vægt: 4.3 kg
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