
Wi-Fi -ו Bluetooth שליטה קולית באמצעות

Bose Smart Soundbar 300 מקרן הקול

ה- Bose Smart SoundBar 300 החדש מספק צליל מרווח, דיאלוג ברור ובס עשיר לסרטים, למוזיקה 
ולמשחקים שלך. הארכיטקטורה האקוסטית תוכננה במיוחד בכדי לשמור על סאונד בר זה אלגנטי. 

בעזרת עזרים קוליים מובנים וטכנולוגיית Bose Voice4Video ™ בלעדית, מה שבדרך כלל לוקח 
מספר צעדים ניתן לבצע כעת באמצעות פקודה קולית אחת פשוטה. ( בכפוף להשקת השירות 

בישראל ) פשוט וקל מספיק לכולם - תהנו!

סאונד של אצטדיון – על הכורסא בסלון!

 BOSE MODULE BASS 500
נועד לספק בס עשיר ועמוק מבלי לתפוס יותר מדי מקום. 

קומפקטי ובעל גימור מט.

 BOSE MODULE BASS 700

הוא הסאב-וופר בעל הביצועים הטובים ביותר ובעל גימור 
זכוכית יוקרתית. הופך כל שיר וסרט לחוויה של קולנוע.

Surround Speakers 700 רמקולים

 Bose Surround Speakers לחווית האזנה מושלמת הוסף את
 Bose -700 לקבלת הצליל ההיקפי האיכותי ביותר שיש ל

להציע עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת

Bose רמקולים סראונד של
השלם את החוויה שלך על ידי הוספת רמקולים סראונד 

ל- Bose Smart Soundbar 300 עבור צליל היקפי מלא.

Bose Wall Soundbar מתלה קיר של
תושבת פלדה איכותית מספקת הרכבה קיר מוסתרת עבור

.Bose Smart Soundbar 300 -ה 

Bose לחויית סאונד איכותי ומתקדם יותר של

ניתן לרכוש בנפרד אביזרים משלימים : 

מה בקופסא: Bose Smart Soundbar 300 צבע שחור   |  כבל 
אופטי   |   כבל חשמל  |   שלט רחוק (כולל סוללה)   |   מדריך 

להתחלה מהירה

מידות: גובה - 5.715 ס"מ   |  רוחב - 69.85 ס"מ   |  עומק - 10.16 ס"מ   |  
משקל 3.2 ק"ג

חיבורים:  Bluetooth גרסה HDMI ARC  | 4.2 אופטי | 
BASS חיבור חשמל | חיבור

צליל רחב, דיאלוג ברור ובס עשיר

לשלוט בטלוויזיה שלך באמצעות הקול שלך
 ™ Voice4Video באמצעות

(בכפוף להשקת השירות בישראל)

4 רמקולים פנימיים, Center ושלל טכנולוגיות לחווית 

סראונד מושלמת 

אפליקציית Bose Music להתאמה אישית

Spotify Connect -ו Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2

Amazon Alexa ו- Google Assistant מובנים
(בכפוף להשקת השירות בישראל)

Bose התחבר עם אוזניות ורמקולים נבחרים של
™ SimpleSync באמצעות

חיבור יחיד לטלוויזיה שלך

עובד עם רמקולים אחרים של Bose למוסיקה נוספת 
בעוד חדרים

 ,Boes 700 או Bose 500 אופציונלי של Module BASS
Surround Speakers 700 או Bose Surround ורמקולי

חיבור לכל אפליקציות המוזיקה הנחשבות

התקנה פשוטה

12 חודשי אחריות יבואן רשמי ניופאן

מפרט טכני

5030.9101.


