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Onkyo LS-T30 soundbase pod duże telewizory 

Przestrzenny dźwięk jest elegancki i miły dla ucha      

Gdy usłyszysz dźwięk z telewizora wzmocniony przez system Onkyo nie będziesz już 

miał odwrotu. Pozostanie Ci tylko znaleźć sprzęt o odpowiednim wyglądzie i 

prostocie użytkowania. Jeśli zainteresowany jesteś elegancją i chcesz równocześnie 

zaoszczędzić miejsce mamy dla Ciebie coś idealnego. Nowy Onkyo LS-T30 skupia w 

sobie sprawdzone rozwiązania techniki Hi-Fi, łatwość obsługi i uniwersalność w 

stylowej obudowie. Polecamy go do używania z dużymi nawet 70 calowymi 

telewizorami które można do niego podłączyć jednym kablem. Duży 16 cm 

subwoofer świetnie łączy się z czterema pełnozakresowymi głośniki by produkować 

dynamiczny, głęboki i szczegółowy dźwięk.  

Cztery zoptymalizowane tryby przestrzenne pochodzące od specjalisty w dziedzinie 

dźwięku wielokanałowego firmy DTS Sound Studio™, pozwolą Ci precyzyjnie 

dopasować się wyświetlanej treści. LS-T30 jest wyposażony w dekoder Dolby Digital, 

możesz więc z perfekcyjną jakością odtwarzać dźwięk ze ścieżek z płyt DVD lub Blu-

ray Disc, czy dekoderów telewizji kablowej HD. Najlepsze jest jednak to, że Twój LS-T30 

może służyć jako potężny system stereo do którego można łatwo dostarczyć dźwięk 

ze smartfona z wykorzystaniem Bluetooth lub podłączyć odtwarzacz multimedialny 

za pomocą analogowego wejścia stereo (minijack 3.5 mm). 
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LS-T30 jest wyjątkowo płaski i łatwo daje się wkomponować w wystrój pokoju, a do 

tego oferuje przestrzenny dźwięk bez konieczności budowania skomplikowanego 

sytemu wielogłośnikowego. 

 

Funkcje i właściwości LS-T30: 
   

 Precyzyjny system cztero-głośnikowy z subwooferem 

 Zaawansowana cyfrowa amplifikacja – czysty i dynamiczny dźwięk 

 Brzmienie zoptymalizowane przez DTS 

Sound Studio™  

 Tryb stereo 

 Tryb surround sound 

 Tryb Voice   

 Tryb Standard 

 Kompatybilny z Dolby®Digital 

 Bezprzewodowy streaming z urządzeń 

Bluetooth® 

 Bluetooth® - wersja 2.1+EDR 

 Łatwa obsługa z pilota od telewizora 

(regulacja głośności)  

 Jednoprzewodowe, szybkie i łatwe połączenie z TV (przewód cyfrowy optyczny 

lub koaksjalny, przewód analogowy) 

 Obudowa odpowiednia dla dużych telewizorów (70” do 60kg) 

 Wysokiej jakości obudowa wykonana z MDF 

 Ekskluzywne wykończenie obudowy w kolorze srebrnym lub czarnym 

 Stylowy płaski wygląd z szerokim promieniowaniem dźwięku 

 Tryb Stereo – czysta, pełna i mocna reprodukcja muzyki 

 Intuicyjna obsługa przez użytkowników w każdym wieku 

 Kabel cyfrowy optyczny i analogowy (MiniPlug 3.5mm) w komplecie 

 Wymiary: (SxWxG w mm) 905x95x40 

 Wejścia cyfrowe: optyczne i 

koaksjalne 

 Cztery pełnopasmowe głośniki 

 Subwoofer o średnicy 16cm 

promieniujący w dół 

 LED informujące o statusie urządzenia 

 Pilot zdalnego sterowania 

 Auto Standby 
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