
Kế thừa công nghệ độc quyền từ 
hãng loa huyền thoại Mỹ, Klipsch 
Cinema 600 - sound bar chất âm của 
dàn máy hifi - dễ dàng biến không 
gian giải trí nhà bạn thành rạp phim 

cao cấp.

CINEMA 600

CINEMA 600
SOUNDBAR CHẤT ÂM CỦA DÀN MÁY HIFI

XEM PHIM THẬT HAY, NGHE NHẠC CŨNG XUẤT SẮC
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LOA SOUND BAR CINEMA 600 
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Sở hữu hệ thống loa 3.1 đích thực, sound bar Cinema 600 gồm kênh loa trung tâm có khả 
năng làm bật giọng nói; kết hợp cùng loa họng kèn 2 bên thành một hệ thống loa chiếu rạp 
đỉnh cao. Thêm với tùy chọn Surround 3's, soundbar Cinema 600 có thể đem đến cho bạn 
trải nghiệm dàn loa 5.1 đầy thú vị.

DỄ DÀNG KẾT NỐI VÀ TRẢI NGHIỆM
Cinema 600 được thiết kế dễ dàng để thiết lập. Đơn giản từ việc kết nối loa với TV qua cổng 
HDMI hay cổng quang Optical nhằm nâng cấp hệ thống âm thanh TV. Loa siêu trầm không dây 
10 inch sẽ liên kết tự động với loa soundbar, thật tiện lợi khi thiết lập bộ loa.

NGHE RÕ ĐẾN TỪNG CÂU CHỮ
Tùy chọn hội thoại (Dialog) giúp tăng âm lượng của các cuộc hội thoại trên những chương 
trình TV và phim; ngoài ra còn giúp tối ưu hóa bộ cân chỉnh của hệ thống để đảm bảo âm 
thanh mọi cuộc trò chuyện diễn ra trên màn ảnh đều sạch sẽ, sắc nét. Với 3 mức độ lựa 
chọn, bạn có thể tìm cho mình tùy chọn yêu thích nhất.

KÍCH THƯỚC TO HƠN
ÂM TRẦM CHẤT HƠN

Klipsch Cinema 600 sở hữu Loa Subwoofer 
không dây lớn nhất trên thị trường. Thùng loa 
lớn đồng nghĩa với chất âm cũng rõ ràng hơn, 
mạnh mẽ hơn, và đem đến trải nghiệm xem 

phim, nghe nhạc tuyệt vời hơn bao giờ hết.
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HỆ THỐNG LOA 45” 3.1 soundbar with 10” wireless subwoofer

CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH 103 dB

DRIVER (3) 1” (25.4mm) soft dome tweeters mated to Tractrix 

DRIVER TẦM TRUNG (4) 3” (76.2mm) high output oval fiber composite cone woofers

LOA SIÊU TRẦM 10” (254 mm)  wireless ported subwoofer

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

CÔNG SUẤT 600W

DẢI TẦN 28-20kHz

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

ĐẦU RA Subwoofer (RCA) Output 

KÍCH THƯỚC (BAR) 45” (114.3cm) W x 2 7/8” (7.3cm) H x 3 3/8 (8.6cm) D

KÍCH THƯỚC (SUBWOOFER) 14 1/4” (36cm) W x 18 1/2” (47cm) H x 14 1/2” (37cm) D

MÀU SẮC Black

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

TRỌNG LƯỢNG 30.8 lbs (13.97 kg)

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

PHỤ KIỆN TREO TƯỜNG 1/4 20 Thread
Included slim-depth wall brackets

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANH DUY  |  anhduy.vn 

CẢM BIẾN KIỂM SOÁT CHUYỂN ĐỘNG
Điều khiển từ xa của bộ sound bar được trang bị thêm cảm biến chuyển động với nút bấm 
LED; cho phép bạn toàn quyền kiểm soát dàn âm thanh, kể cả khi ánh sáng yếu. 

TÍCH HỢP BỘ GIẢI MÃ DOLBY AUDIO
Việc tích hợp bộ giải mã Dolby Audio giúp việc phối ghép các dải âm liền lạc, không bị rời rạc khi 
trong chế độ hội thoại và kênh âm thanh vòm. 

LOA SIÊU TRẦM KHÔNG DÂY 10 INCH
Dàn Cinema 600 sở hữu loa siêu trầm 10 inch - lớn nhất trong phân khúc. Bạn có thể đặt chiếc 
loa sub này ở mọi vị trí trong phòng.  Công nghệ tần số sóng 2.4GHz giúp cho việc kết nối giữa 
loa và sound bar hạn chế tối đa độ trễ dù ở bất kì không gian nào.
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