
Soundbar Klear LAYLA

Usłysz wszystko, jakbyś tam był!

Zaawansowana 

kalibracja dźwięku

Wyraźna 

reprodukcja dźwięku

Korekcja

FIR

Minimalistyczny

design

Każdy soundbar Klear LAYLA 

jest indywidualnie kalibrowany 

przez naszych inżynierów

Czysty dźwięk 

z telewizora lub 

systemu do gier

Nowoczesna korekcja 

oparta o technologię 

Finite Impulse Response

Piękna i smukła 

konstrukcja zapewniająca 

niezapomniane wrażenia



Sprosta najwyższym oczekiwaniom – oferuje czysty, naturalny dźwięk zamknięty w eleganckim, 

minimalistycznym urządzeniu. W czym tkwi wyjątkowość Klear LAYLA? Każdy soundbar jest 

indywidualnie kalibrowany, co gwarantuje profesjonalne, precyzyjne wrażenia dźwiękowe. Techniki 

kalibracji, Acoustic Power Lab oraz Finite Impulse Response, zostały zastosowane po raz pierwszy w 

głośnikach do użytku indywidualnego. Wcześniej były zarezerwowane dla profesjonalnych systemów 

dźwiękowych - ze względu na koszty i wymaganą wiedzę. 

Soundbar Klear LAYLA

Niezależnie od tego, co oglądasz soundbar Klear 

LAYLA został zaprojektowany tak, aby przenieść 

wrażenia na wyższy poziom. Bardzo dobrze sprawdzi 

się w również w edukacji,  szczególnie w tych 

obszarach, gdzie kładzie się duży nacisk na 

zrozumiałość mowy, np. szkoły i klasy językowe, 

wydziały filologiczne itd.

Soundbar Klear LAYLA to także świetny głośnik 

Bluetooth™ do urządzeń mobilnych.

Film, koncert, gra lub mecz 



Soundbar Klear LAYLA

Moc 48 W RMS

Kluczowe cechy

Indywidualna kalibracja każdego urządzenia

Elegancki design i wysokiej jakości konstrukcja

Działa z kablami HDMI ARC, optycznymi, analogowymi, koncentrycznymi oraz Bluetooth™

W zestawie pełne okablowanie, zero kosztów dodatkowych

Niesamowity dźwięk, nie wymagany subwoofer

Przystępna cena
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Jak to działa?

Pomiar krzywej
częstotliwości

Stosowanie 
precyzyjnej korekcji

Radość z doskonałej
jakości dźwięku



Aktualne ceny na www.Agraf-it.pl

SYSTEMY INTERAKTYWNE

Dystrybutor

ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
tel. +48 (42) 25 03 185
e-mail: 

 

info@agraf.com.pl
www.agraf-it.pl

Producent

Dealer

Pełna specyfikacja na stronie: www.agraf-it.pl

Liczba głośników

Automatyczny tryb czuwania

Pasmo przenoszenia

Equalizer

Zakres temperatury pracy 
urządzenia

Wtyczka zasilająca

Pilot sterowania

Wymiary

Napięcie

Moc wyjściowa

Waga

Złącza

4 + 2 x pasywne radiatory

15 minut

50 Hz – 20 kHz dokładność częstotliwości +-2 dB w zakresie LF | +-0.5 dB w zakresie średnich i wysokich częstotliwości

Oparty o FIR

10° C - +40° C

Europejska

TAK (2 x AAA bateria)

długość 900 mm x szerokość 98 mm x wysokość 60 mm

100 – 240 V 50/60 Hz

48 W RMS (Moc szczytowa)

około 2.7 kg

1 x Optical In | 1 x COAX In | 1 x HDMI ARC (Audio Return channel) | Bluetooth 5.0 | USB 2.0 | 1 x AUX In (3.5mm jack)
1 x SUB Output (mono) | 1 x micro-USB (serwisowe | kalibracyjne)

SPECYFIKACJA


