
HT-SB100

BARRA DE SOM 2.0 COM HDMI E BLUETOOTH®
Barra de som stereo para melhorar a sua experiência de áudio em televisores com 32" e superiores

DESTAQUES

75W de potência máxima de saída

A ligação HDMI ARC/CEC permite controlar a barra de som com o
telecomando do televisor

Transmissão de áudio sem fios Bluetooth® 5.1

Optical-in digital para transmissões de áudio superiores

Aux-in de 3.5mm para ligar a dispositivos stereo analógicos externos

Reprodução USB compatível com MP3 (dispositivos de memória até
32GB suportados)

Equalizador com 3 predefinidos + ajuste de graves e agudos
personalizados

Telecomando com função completa + teclas de função na barra de som

Corpo preto brilhante com grelha metálica

Para montar à parede ou colocar numa bancada

https://www.sharpconsumer.eu/


Comprimento da barra de som 80 cm

Indicador da fonte Sim, LED

Equalizador Cinema, voz, música + personalizado

Audio Product Features

Potência do altifalante (W) 75 W (P-P)

Stereo Sim

Audio Systems

USB Sim

Perfis Bluetooth A2DP, AVRCP

Telecomando Sim

Bluetooth Sim

Entrada HDMI x1

Versão do Bluetooth 5,1

Entrada de áudio (3,5 mm) Sim

Entrada de áudio ótico digital Sim

HDMI Easy Control With The TV
Remote Via HDMI ARC – CEC

Sim

Na unidade Sim

I/O Systems

Adequação do tamanho da tela da TV 32"+

Material do invólucro Plástico

Cor do invólucro Preto brilhante

Material da fronte Grelha frontal em metal com

acabamento preto brilhante

Montagem à parede Sim

Para bancada Sim

Design

Requisitos energéticos CA ~220-240V, 50/60Hz

Consumo energético 10 W

Consumo energético em standby <0,5W

Logo da certificação de segurança UKCA/CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Temporizador para standby
automático

Sim

Power Information

Tamanho da unidade (L x A x P em
mm)

800 x 64 x 84

Tamanho da caixa (L x A x P em mm) 1045 x 105 x 125

Peso bruto (kg) 2.5

Número de unidades por caixa de
exportação (peças)

4

Tamanho da caixa de exportação (L x
A x P em mm):

1065 x 235 x 275

Exportação de caixa bruta peso bruto
(kg)

10.7

Conteúdo da embalagem Barra de som, telecomando (incl.
pilhas), cabo de alimentação,
elementos de montagem à parede,

pés de silicone (para a barra de som),
documentação do utilizador

Caixa de presente, 4 cores Sim

Export Carton ITF-14 44974019216520

EAN 4974019216522

Logistic Information
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