
Ekim 2016’dan itibaren mevcut





• Evrensel Uyumluluk- Ürünle birlikte verilen HDMI kabloyla kurulumu yalnızca birkaç dakika
sürüyor ve her tür televizyonla uyumlu çalışabiliyor.

• Net diyaloglar- Polk’a özel Voice AdjustTM teknolojisi ses netliğini ve volüm düzeyini çok ciddi
anlamda arttırmakta  ve her ne seyrederseniz seyredin size berrak diyaloglar sunmakta.

• Surround Ses- Altı sürücü donanımı ve sisteme ekli olan güçlü kablosuz subwoofer 5.1 Dolby
Dijital ve Polk’a has teknolojilerle devasa bir ses üretebiliyor.

• Akıllı Uzaktan Kurulum – Sound bar’ı televizyonunuzla, dekoderinizle ve AV alıcı IR kumanda
cihazınızla uyumlu şekilde çalışması için kolayca ayarlayabilirsiniz – iki tane kumandaya hiç gerek
yok.

• Koblosuz Müzik Yayını Akışı - GoogleCast, Spotify ve Bluetooth seçenekleri mevcuttur — akıllı
telefonunuzdan, tabletinizden veya uyumlu diğer cihazlarınızdan doğrudan müzik yayını
alabilirsiniz.

• Optimize edilmiş EQ Ayarları - Sport, Music ve Movie modları her ne izliyor ya da dinliyor
olursanız olun mekanınızı dolduracak devasa bir sesi garanti altına almaktadır.

Ultra-Kompakt Sound Bar ve
Kablosuz Subwoofer Sistemi



4 x 2.5” sürücü
2x 12mm tweeter

Kompakt bir Bar’dan İnanılmaz Ses



Kategorisinde öncü bir ürün: Her mekanda kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt
evrensel uyumlu sound bar. Hemen her televizyonla uyumlu. 6 adet sürücüsü ve bir adet
kablosuz subwoofer’ıyla size devasa bir surround ses ve berrak diyaloglar sunar.

Özellikleri:
– Ultra dar sound bar – yalnızca14” uzunluğunda ve 3 ½” yüksekliğinde
– Hemen her televizyonla ve IR uzaktan kumanda ile uyumludur
– Altı sürücülü hoparlör dizilimi mekanı dolduran bir ses sağlar
– İnce kablosuz subwoofer mekanı dolduran bas sesler üretir
– Polk’a patentli VOICE ADJUST™ teknolojisiyle tek bir kelimeyi kaçırmayın
– Gece modu– Gece geç saatte film izlemek için mükemmel
– Movie, music ve sports ses modları sizi içine alacak bir deneyimi sunuyor
– Girişler– HDMI, Optik, 3.5mm AUX
– Kablosuz bağlantı olanakları: Bluetooth ve GoogleCast
– Dolby Digital surround ses işleme
– Tüm televizyonlala ve kablolu yayın IR uzaktan kumandalarıyla uyumlu
– Basit ve rahat kurulum için ücretsiz HDMI kablo

Önerilen Perakende satış fiyatı: $299

Ürün stoğunun hazır oluş tarihi: Ekim 2016 başları için planlanıyor

MagniFi Mini: Ev Sinema Sistemi



MSRP $299 $249 $199 $249 $299
Kompakt Tasarım (her yere sığar) 13" genişlik 22" genişlik 15" genişlik 24" genişlik 12" genişlik
Odayı dolduran ses 6 sürücü + Sub 2 Sürücü 2 Sürücü 3 Sürücü 4 Sürücü
Belirtien sistem gücü 150W belirtilmedi 30W 35W 30W
Güçlü bir Kablosuz Subwoofer Kablosuz Subwoofer sub yok sub yok sub yok sub yok
Dolby Digital Surround Ses Dolby Digital Plus yok Dolby Digital yok yok
vokal kanalı yenilikleri VoiceAdjust Dialogue Modu YOK AccuVoice YOK
Tüm televizyonlarla uyumluluk HDMI & Optik Yalnızca optik Yalnızca optik Yalnızca optik HDMI
GoogleCast
(100'den fazla Streaming servisi evet hayır hayır hayır evet

Bluetooth evet evet evet evet evet

Mini Bar Competitive Overview

MagniFi Mini – Mini Soundbar
kategorisinde öncü




