
PW SOUNDBAR
bezprzewodowy soundbar klasy premium

Idealny jako:
• tradycyjny 46” soundbar dla płaskiego ekranu
• wolnostojący 2-kanałowy system
• dedykowany dla Kina Domowego 5.1 
• bezprzewodowy system kompatybilny 
   z oprogramowaniem iOS, Android, PC lub MAC
 
Zaawansowana technologia zawiera:
• DTS® Play-Fi®
• Apple® Airplay
• łączność Bluetooth®
• DTS Digital Surround
• Dolby Digital Surround
• technologia Full Dimensional Sound™

Powered Home Theater Soundbar 
z Bluetooth + streamingiem muzyki przez Wi-Fi



PW Soundbar to coś więcej niż duże pudełko

Unikalne położenie 9 przetworników zapewnia trzy 
różne możliwości rozmieszczenia soundbara 

bez utraty jakości dźwięku.
Niezależnie od wybranej pozycji montażu, wyświe-

tlacz OLED pozostaje w prawidłowym ułożeniu.

Zespół Subwoofera z Soundbarem z serii PW
współpracuje za pomocą dołączonego 
modułu nadajnika bezprzewodowego.

PW Soundbar działa tak dobrze, że wiemy, że będziesz chciał 
go wykorzystać jako coś więcej niż tradycyjny soundbar. 
Pozwoli Ci na bezprzewodowy streaming muzyki w wysokiej 
rozdzielczości przez Airplay® lub DTS® Play-Fi®. Powiel wydaj-
ność swojego dwukanałowego systemu stereo - bo wydajność 
tego soundbara jest aż tak dobra.

Panel składa się z dziewięciu 2,5-calowych pełnozakresowych 
przetworników. Każdy przetwornik jest w stanie przetworzyć 
praktycznie całe spektrum częstotliwości od głębokich basów do 
bardzo wysokich i pełnych detali tonów. Aby osiągnąć taki efekt 
inżynierowie Paradigm postanowili dodać do głośnika cewki 
z czystej miedzi. Jeden z większych zakresów wychyłu dla tego 
typu kompaktowych przetworników skutkuje znacznie więk-
szym poszerzeniem pasma niskich częstotliwości. Przy nich 
wszystkie dziewięć sterowników pracuje jednakowo, tworząc 
tak dużo głębokiego, basu muzycznego jak 8-calowy subwo-
ofer.
Podłączenie pierścienia Faradaya w postaci nakładki miedzia-
nej bezpośrednio do karkasa cewki odwzorowuje konstrukcję 
przetwornika wysokotonowego o dużej wydajności, zmniejsza 
straty indukcyjne i reprodukuje znakomite detale w wysokich 
częstotliwościach. Ponieważ cały zakres dźwięku tworzony jest 
poprzez każdy pojedynczy kompaktowy przetwornik, razem 
tworzą harmoniczne brzmienie począwszy od szczegółowych 
wysokich tonów i dynamicznych średnich tonów do głębokie-
go basu.



Trójwymiarowy Soundfield™
9 przetworników Sound Driver w systemie zastosowanym w PW Soundbar 
są podzielone na trzy zestawy o zawężonej strukturze dźwięku. Każdy zestaw 
ma określony kąt, by wysłać informacje dźwiękowe do określonych miejsc 
w obszarze słuchania. Ten układ przetworników zapewnia bardziej jednoli-
te pole dźwiękowe oraz dynamiczniejszy zakres i bardziej realistyczny efekt 
niż jakikolwiek inne urządzenie w tej klasie. PW Soundbar daje radę tam, 
gdzie nie poradzi sobie inny płaski soundbar: wszędzie wokół ciebie. 

Wzmacniacz klasy D z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów (DSP) 
Jakie korzyści płyną z Przetwarzania Sygnałów w tej klasie wzmocnienia? Praktycznie 
wszystkie wzmacniacze Paradigm korzystają z naszej własnej konstrukcji Digital Signal 
Processing, która pozwala monitorować prąd i napięcie, regulując średnią moc wyjścio-
wą zasilania, nawet wtedy, gdy PW Soundbar gra głośno, bas pozostaje czysty i muzyczny. 
DSP stoi również za mocą przetwarzania dźwięku Paradigm Virtual Surround.

Czujesz, że brakuje przestrzeni lub głębi basu?
Większość soundabrów to kompromis. Nie tutaj! Oparte o DSP algorytmy dostarcza-
ją to, co najlepsze z dwóch światów - głęboki, muzyczny bas i przestrzenny, wypełniający 
pomieszczenie dźwięk. Rzadko panele dźwiękowe oferują te dwie cechy jednocześnie.

W PW Soundbar - mamy to wszystko!

Doskonały dźwięk bezprzewodowo? 
Wypróbuj PW Soundbara 

w zestawie z PW 600!



Skoryguj niepożądane efekty!
ARC™ współpracuje z systemami Android oraz iOS, 
a także urządzeniami PC. Aplikację do sterowa-
nia możesz szybko ściągnąć na swoje urządzenie 
ze strony marki Paradigm.

Użyj wbudowanego mikrofonu i zmierz parame-
try w pięciu wybranych miejscach. To kilkanaśce 
minut do osiągnięcia najlepszego efektu!

ŚREDNIOZAAWANSOWANIE (użyj urządzenia iOS 
i mikrofonu do kalibracji)
Ściągnij aplikację Paradigm’s ARC™, wybierz 
„microphone” z menu, połącz swoje urządzenie 
z iOS z Mikrofonem. Użyj kalibracji w pięciu wybra-
nych miejscach.

PROFESJONALNIE (użyj urządzenia PC, mikrofonu 
do kalibracji oraz oprogramowania Paradigm)
Pobierz oprogramowanie ze strony Paradigm 
na swój pulpit. Użyj mikrofonu do kalibracji, 
przewodu USB oraz swojego komputera, 
by uruchomić ARC.
Wybierz pięć pozycji odsłuchowych do zmierzenia 
zakłóceń, zmierz je, a następnie otrzymasz wyniki.

SPECYFIKACJA 

Konstrukcja:
Wzmocniona obudowa ABS dla lepszej 
akustyki, skrywająca dziewięć 
pełnozakresowych przetworników 

Wzmacniacz:
Klasa-D marki Anthem® 
270W mocy szczytowej
135W mocy ciągłej 

Łączność bezprzewodowa:
2.4GHz i 5.0GHz, 802.11 g/n
• DTS® Play-Fi®
• AirPlay®
• Bluetooth® Qualcomm® aptX™
 
Komponenty:
Przedwzmacniacz oparty na DSP, 
Dolby® Digital, DTS, Digital Surround™ 

Przetworniki:
9 pełnozakresowych 2.5” 
o wysokiej amplitudzie wychyłu. 
Trójwymiarowy Soundfield™, 
Rozszerzenie pasma niskich tonów 
(58Hz DIN)
 
Czułość: 89 dB (w pomieszczeniu) 
86 dB (w komorze bezechowej) 
 /@0.1 vms wejście, Volume 0
 
Wejścia: 
3 x HDMI, WiFi, Bluetooth, 
2 x Optical SPDIF (cyfrowe optyczne), 
2 x Stereo RCA, 1 x Enthernet,
1 x USB (dla aktualizacji)
 
Wyjścia: 1 x HDMI, 2 x IR, 1 x Sub
 
Wymiary: (W/S/G): 10,2 x 116,8 x 14 cm
 
Waga (netto): 5.4 kg / szt.
 
Dostępne wykończenia: 
• Gloss Black

W zestawie znajduje się specjalny 
mikrofon, którym zmierzysz poziom 

zakłóceń!


