
CINEMA 400
Sở hữu công nghệ độc quyền từ 
Klipsch, cài đặt dễ dàng, Klipsch 
Cinema 400 mang đến giải pháp 
đơn giản mà hiệu quả bất ngờ để 
nâng cấp chất lượng âm thanh TV 

nhà bạn.    

CINEMA 400
SOUNDBAR CHẤT ÂM CỦA DÀN MÁY HIFI

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VỚI ÂM TRẦM MÊ HOẶC
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LOA SOUND BAR CINEMA 400 
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Sở hữu các công nghệ độc quyền đến từ Klipsch và đơn giản hóa trong việc lắp đặt. 
Sound bar Klipsch Cinema 400 cung cấp giải pháp đơn giản nhằm hiện thực hóa đến 
từng chi tiết âm thanh từ những bộ phim và bản nhạc đến từ chính chiếc TV của bạn.

DỄ DÀNG KẾT NỐI VÀ TRẢI NGHIỆM

Sound bar Cinema 400 được thiết kế để có thể dễ dàng kết nối đến chiếc TV nhà bạn. Chỉ 
cần cắm Cinema 400 vào cổng HDMI hoặc cổng quang Optical được tích hợp sẵn với TV, bộ 
loa đã sẵn sàng để sử dụng 

THIẾT KẾ THANH MẢNH

Không giống với những loa sound bar bằng nhựa khác, Cinema 400 được chế tác thủ 
công từ chất liệu gỗ cao cấp. Với chiều cao chỉ 2,8 inch, sound bar được thiết kế để vừa 
khít bên dưới TV của bạn bất kể khi treo tường hay đặt trên mặt bàn.

ĐƠN GIẢN THẬT SỰ
Chỉ cần được kết nối qua cổng HDMI hoặc 
Optical, Cinema 400 sẽ biến không gian nhà 
bạn thành rạp chiếu cao cấp.  Công nghệ HDMI- 
ARC tiên tiến cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn 
dàn loa chỉ với một chiếc điều khiển từ xa.
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HỆ THỐNG LOA 40” 2.1 soundbar with 8” wireless subwoofer

CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH 99 dB

DRIVER (2) 1” (25mm) soft dome tweeters mated to Tractrix 
horn

DRIVER TẦM TRUNG (2) 3” (76.2mm) oval fiber composite cone woofers

LOA SIÊU TRẦM 8” (203mm) ported subwoofer

ENCLOSURE TYPE Bar: Wood (Sealed) • Subwoofer: Wood

CÔNG SUẤT 400W

DẢI TẦN 35-20KHz

ĐẦU VÀO HDMI-ARC • Bluetooth • 3.5mm Analog • Optical Digital

ĐẦU RA Subwoofer Output

KÍCH THƯỚC (BAR) 39 15/16” (101.4cm) W x 2 7/8” (7.3cm) H x 3 3/8 (8.6cm) D

KÍCH THƯỚC (SUBWOOFER) 11 7/8” (30.2cm) W x 16 1/8” (41cm) H x 16 1/8” (41cm) D

MÀU SẮC Black

ĐIỆN ÁP 100-240V 50/60Hz internal power supply

TRỌNG LƯỢNG 27.5 lbs (12.47 kg)

PHỤ KIỆN BAO GỒM Remote control
(2) 1.5m power cord (Region specific)
(2) Keyhole mounting clip (With 1/4 - 20 Screw)
Wall mount template
(2) AAA batteries
HDMI Cable

PHỤ KIỆN TREO TƯỜNG 1/4 20 Thread
Keyhole hooks

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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HỘI THOẠI/ ÂM THANH VÒM/ CHẾ ĐỘ BAN ĐÊM

Klipsch nâng cao tính giả lập âm thanh vòm, nhằm đem đến những hiệu ứng âm trầm 
sâu lắng mà không phải thêm loa hay dây. Chế độ hội thoại giúp làm nổi bật giọng nói 
hơn, cho âm thanh trong trẻo hơn mà không làm tăng thêm các âm nền khác. Chế độ 
ban đêm giúp cho việc thưởng thức những bộ phim trở nên đặc sắc hơn, thông qua việc 
xử lý các dải âm mượt mà hơn. 

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Một chiếc điều khiển từ xa để có thể tăng giảm âm lượng, chọn nguồn vào và đơn giản 
hóa việc cân chỉnh loa siêu trầm. Mọi thao tác chỉ với một nút bấm.


