
A soundbarok célja, hogy teljes házimozi élményt adjanak egy kompakt méretű készülékből, 

de erre gyakran képtelenek és túl kevés hangszóró áll a rendelkezésükre a limitált kialakítás 

és méret miatt. A Formation Bar modellel a Bowers & Wilkins egy erőteljes, multiroom 

soundbart alkotott, mely képes a cég legendás hangzását közvetíteni, kiegészítve a vezeték 

nélküli streaming képességével. A Bowers & Wilkins mérnökei a legendás hangsugárzóikból 

kiindulva kilenc optimalizált hangszórót készítettek, melyet körültekintően helyeztek el a 

karcsú formában. Ezáltal szélesebb és teltebb hangszínpadot kaptak, míg a dedikált center 

csatornával a dialógusok tisztává és érthetővé válnak. Ezzel az összeállítással szobája a 

jelenet közepébe kerül és valóban magával ragadó audió élmény jön létre, így házimozija 

is a hang legmagasabb formájának részévé válik.

HANG, MELLYEL TISZTÁBB A KÉP. 



Modell Formation Bar

Leírás Vezeték nélküli soundbar

Technikai jellemzők Apple® AirPlay 2® technológia 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Bluetooth 
 Dolby Digital 
 Digitális jelfeldolgozás (DSP) 
 Digitális erősítő 
 Dinamikus EQ

Meghajtó egységek 3 x 25mm kettős dóm magassugárzó 
 6 x 65 mm szőtt üvegszál kónuszú mély/középsugárzó

Frekvencia válasz 40Hz - 28kHz 

Erősítő kimeneti teljesítmény 6 x 40W

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozások Optikai digitális bemenet (Toslink)  
 Hálózat (RJ45 Ethernet vagy WiFi) 
 USB – csak szervíz

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Méretek Magasság: 109mm 
 Szélesség: 1240mm 
 Mélység: 107mm

Súly 5.5kg 

AirPlay 2 kompatibilitás iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,  
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 komptibilis.  

 
 

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. Mindegyik 
termék ebben a hálózatban dinamikusan választja ki az audió-
adat kapcsolat optimális útvonalát, annak érdekében, hogy 
stabil streamelési élményt nyújtson. Ezért a Formation termékek 
Magas hálózati rendelkezésre állás (HiNA)tanusítvánnyal 
rendelkeznek, hogy megfeleljenek az ERP-irányelvben 
meghatározott megfelelő teljesítmény felvételi igényeknek.


