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Conexões Com A Tv usAndo CABo Hdmi (digiTAL)

Wi-Fi SETUP SPK ADD

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

HDMI IN

HDMI OUT
(TV-ARC)

DC 24V

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

HDMI IN

HDMI OUT
(TV-ARC)

 HDMI OUT 
(TV-ARC)

HDMI IN

Cabo Hdmi  
(não fornecido)

1. Conecte um cabo HdMI (não fornecido) a partir do conector Hdmi ouT (Tv-ArC) atrás do produto ao conector 
HdMI In em sua TV.

2. Pressione o botão  (fonte) no painel superior da unidade principal ou o botão sourCe do controle remoto 
para selecionar o modo d.in.

 
 ● HdMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de áudio e vídeo com apenas um 

conector.
 ● Se a TV oferecer porta arC, conecte o cabo HdMI à porte HdMI In (arC).
 ● recomenda-se utilizar um cabo HdMI sem núcleo, se possível. Se estiver utilizando um cabo HdMI com 

núcleo, utilize um cujo diâmetro seja inferior a 14 mm.
 ● O anynet+ deve estar ligado.
 ● essa função não estará disponível se o cabo HdMI não oferecer suporte a arC.

Tv soundConneCT 
Você pode curtir o som da TV através do seu Soundbar conectado a uma TV Samsung que oferece suporte para a 
função SoundConnect.

Conectar

1. Ligue a TV e o Soundbar.

2. Pressione o botão  (fonte), do lado direito da unidade principal, ou o botão sourCe, no controle remoto, 
para selecionar o modo Tv.

3. na TV, será exibida uma mensagem perguntando se deseja ativar a função TV SoundConnect.

4. Selecione <sim> para finalizar a conexão entre a TV e o Soundbar utilizando o controle remoto da TV.
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 ● Se o processo de vinculação de TV SoundConnect falhar, navegue até SoundConnect no menu Sound da 

TV, selecione Adicionar novo dispositivo e, em seguida defina Adicionar novo dispositivo para 
ATivAdo. depois, tente novamente.

 ● Mudar o modo Soundbar da TV para qualquer outro modo, encerra automaticamente a função  
TV SoundConnect.

 ● Para conectar o Soundbar a outra TV, a conexão atual deve ser encerrada.
 ● Para desligar a conexão existente, pressione e segure o botão p no controle remoto por 5 segundos ou 

alterne para outro modo. Para conectar a outra TV, siga as etapas 1 a 4 acima.

 
 ● O TV SoundConnect (SoundShare) tem suporte nas versões de TV Samsung a partir de 2012. Verifique se 

sua TV suporta a função TV SoundConnect (SoundShare) antes de começar. (Para obter mais 
informações, consulte o manual do usuário da TV.)

 ● Se a sua TV Samsung foi lançada antes de 2014, verifique o menu de configuração SoundShare.
 ● Se a distância entre a TV e o Soundbar exceder 10 m, a conexão pode ficar instável ou o áudio pode 

falhar. Se isso ocorrer, reposicione a TV ou o Soundbar de modo que eles estejam dentro da faixa 
operacional e, então, estabeleça a conexão TV SoundConnect novamente.

 ● O intervalo de funcionamento da TV SoundConnect:
 - alcance recomendado de emparelhamento: até 2 m
 - alcance recomendado de funcionamento: até 10 m

 ● Os botões reproduzir/Pausar, Próximo e ant. na Soundbar ou no controle remoto da Soundbar não 
controlam a TV.

 + usando a função Bluetooth PoWer on
a função Bluetooth POWer On estará disponível após você ter conectado com sucesso o Soundbar a uma TV 
compatível com Bluetooth utilizando o TV SoundConnect. Quando a função Bluetooth POWer On está LIgada,  
o Soundbar é ligado ou desligado junto com a TV.

1. Conecte a TV ao Soundbar usando a função TV SoundConnect.

2. Pressione o botão Bluetooth PoWer no controle remoto do Soundbar. on - BLueTooTH PoWer aparecerá 
na tela do Soundbar.
•	 on - BLueTooTH PoWer : o Soundbar será ligado ou desligado quando você ligar ou desligar a TV.
•	 oFF - BLueTooTH PoWer : o Soundbar será desligado apenas quando você desligar a TV.

 
 ● esta função tem suporte nas versões de TV Samsung a partir de 2013.
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COneCTandO a dISPOSITIVOS 
eXTernOS
CABo de áudio óPTiCo e AnALógiCo
esta unidade vem equipada com um ótico digital na tomada e um áudio analógico (auX) na tomada, 
oferecendo duas maneiras de conectá-la a dispositivos externos.

Wi-Fi SETUP SPK ADD

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

HDMI IN

HDMI OUT
(TV-ARC)

DC 24V

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

AUX INAUX OUT

OPTICAL OUT

Bd/Leitor de 
dvd/set-top box/
Console de jogos

Cabo de áudio 
(não fornecido)

Cabo óptico

 + Cabo Aux
1. Conecte Aux in (Áudio) na unidade principal à tomada audIO OuT no dispositivo fonte usando um cabo de 

áudio.

2. Pressione o botão  (fonte) do lado direito da Soundbar ou o botão sourCe do controle remoto para 
selecionar o modo Aux.

 + Cabo óptico
1. Conecte digiTAL Audio in (oPTiCAL) na unidade principal à tomada OPTICaL OuT no dispositivo fonte 

usando um cabo óptico digital.

2. Pressione o botão  (fonte) do lado direito da Soundbar ou o botão sourCe do controle remoto para 
selecionar o modo d.in.
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CABo Hdmi
HdMI é a interface digital padrão para conexão a TVs, projetores, leitores de dVd, leitores Blu-ray, set top boxes e 
muito mais.
O HdMI impede degradação do sinal devido à conversão para analógico e mantém a qualidade de vídeo e áudio da 
fonte digital original.

Wi-Fi SETUP SPK ADD

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

HDMI IN

HDMI OUT
(TV-ARC)

DC 24V

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)HDMI IN

HDMI INHDMI OUT

Cabo Hdmi 
(não fornecido)

dispositivos 
digitais

1. Conecte um cabo HdMI (não fornecido) do conector Hdmi in, atrás do produto, ao conector HdMI OuT em seu 
dispositivo digital.

2. Pressione o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão sourCe do controle remoto para 
selecionar o modo Hdmi.

usB
Você pode reproduzir arquivos de música em dispositivos de armazenamento uSB por meio do Soundbar.

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

HDMI IN

HDMI OUT
(TV-ARC)

DC 24V

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

monitorPorta usB

Cabo adaptador  
de usB para  
micro usB 

1. Conecte o cabo adaptador de micro-uSB para uSB com um plugue micro uSB uSB 2.0 (tipo B) macho em uma 
extremidade e uma tomada padrão uSB 2.0 (tipo a) fêmea na outra extremidade à tomada micro uSB da sua 
Soundbar.

2. Conecte seu dispositivo uSB à extremidade fêmea do cabo adaptador.

3. Pressione o botão  (fonte), do lado direito da unidade principal, ou o botão sourCe, no controle remoto, 
para selecionar o modo usB.

4. a palavra usB é exibida na tela.
•	 a conexão do Soundbar com o dispositivo uSB está concluída.
•	 O Soundbar desliga automaticamente (auto Power Off) se nenhum dispositivo uSB for conectado por mais de 

5 minutos.
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 + Antes de conectar um dispositivo usB
Lembre-se do seguinte:

 ● Se o nome de um arquivo em um dispositivo uSB exceder 10 caracteres, ele não será exibido no visor do 
Soundbar.

 ● este produto pode não ser compatível com determinados tipos de mídia de armazenamento uSB.
 ● O produto suporta sistemas de arquivos faT16 e faT32.

 - O sistema de arquivos nTfS não é suportado.
 ● Conecte dispositivos uSB à porta uSB do produto usando um plugue micro uSB uSB 2.0 a um cabo adaptador 

de tomada fêmea uSB 2.0 padrão. Caso contrário, você poderá se deparar com um problema de compatibilidade 
de uSB.

 ● não conecte múltiplos dispositivos de armazenamento ao produto por meio do leitor de múltiplos cartões. Se fizer 
isso, a câmera de vídeo poderá não funcionar corretamente.

 ● Os protocolos PTP de câmeras digitais não são suportados.
 ● não remova o dispositivo uSB enquanto ele estiver transferindo arquivos.
 ● arquivos de música (MP3, WMa) protegidos por drM de sites comerciais não serão reproduzidos.
 ● Hdds (unidades de Hd) externas não são suportadas.
 ● dispositivos de telefones celulares não são suportados.
 ● Lista de compatibilidade:

extensão Codec Taxa de amostragem Taxa de bits

*.mp3

MPeg 1 Layer2 16 KHz ~ 48KHz 80 ~ 320kbps

MPeg 1 Layer3 16 KHz ~ 48KHz 80 ~ 320kbps

MPeg 2 Layer3 16 KHz ~ 48KHz 80 ~ 320kbps

MPeg 2,5 Layer3 16 KHz ~ 48KHz 80 ~ 320kbps

*.wma
Wave_format_MSaudio1 16 KHz ~ 48KHz 56 ~ 128kbps

Wave_format_MSaudio2 16 KHz ~ 48KHz 56 ~ 128kbps

*.aac

aaC 16 KHz ~ 96KHz 48 ~ 320kbps

aaC-LC 16 KHz ~ 96KHz
128 ~ 192kbps

5,1 canais 320kbps

He-aaC 24 KHz ~ 96KHz
48 ~ 64kbps

5,1 canais 320kbps

*.wav - 16 KHz ~ 48KHz até 3000 kbps

*.ogg Ogg 1.1.0 16 KHz ~ 48KHz 5,1 canais 320kbps

*.flac fLaC 1.1.0, fLaC 1.2.1 16 KHz ~ 96KHz até 3000 kbps

 
 ● Se houver muitas pastas e arquivos armazenados no dispositivo uSB, a leitura pode levar algum tempo.
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MOdO de enTrada
Pressione o botão  (fonte), do lado direito da unidade principal, ou o botão sourCe, no controle remoto, 
para selecionar o modo desejado.

Lado direito da soundbar

Modo de entrada Monitor

entrada digital óptica

entrada arC (HdMI OuT)
d.in

entrada auX Aux

entrada HdMI Hdmi

Modo BLueTOOTH BT

TV SoundConnect Tv

uSB mode usB

FunçÃo AuTo PoWer doWn
a unidade desliga automaticamente nas seguintes situações.

 ● Modo d.In/HdMI/BT/TV/uSB
 - Se não houver sinal de áudio por 5 minutos.

 ● Modo auX 
 - Se o cabo auX ficar desconectado por 5 minutos.
 - Se não houver entrada de CHaVe por 8 horas, quando o cabo estiver conectado. (a função auto Power 

down  poderá ser desligada apenas naquele caso.)

Para desligar a função auto Power down, no modo Aux, pressione e mantenha pressionado o botão p por  
5 segundos. on - AuTo PoWer doWn / oFF - AuTo PoWer doWn será exibido na tela.

funções
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BLueTOOTH
É possível conectar um dispositivo Bluetooth à Soundbar e curtir música com som estéreo, totalmente sem fios!

PArA ConeCTAr o soundBAr A um disPosiTivo BLueTooTH
Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta a função de fone estéreo compatível com Bluetooth.

dispositivo Bluetooth

Conectar

1. Pressione o botão  (fonte), do lado direito da unidade principal, ou o botão sourCe, no controle remoto, 
para selecionar o modo BT.
•	 Você verá BT reAdY no visor frontal do Soundbar.

2. Selecione o menu de Bluetooth no dispositivo Bluetooth que deseja conectar. (Consulte o manual do usuário do 
dispositivo Bluetooth.)

3. Selecione "[Av] samsung soundbar Kxxx K-series" na lista.
•	 Quando o Soundbar estiver conectado ao dispositivo Bluetooth, ele exibirá [nome do dispositivo Bluetooth] 

 BT no visor frontal.
•	 O nome do dispositivo só poderá ser exibido em Inglês. Se o nome não estiver em inglês, então será exibido 

um " _ ".
•	 Se não foi possível emparelhar o dispositivo Bluetooth com o Soundbar, exclua o "[Av] samsung soundbar 

Kxxx K-series" anterior encontrado pelo dispositivo Bluetooth e faça o dispositivo Bluetooth buscar pelo 
Soundbar novamente.

4. reproduzir música no dispositivo conectado.
•	 É possível ouvir a música tocando no dispositivo Bluetooth conectado pelo sistema do Soundbar.
•	 no modo BT, as funções reproduzir/Pausar/avançar/anterior não estão disponíveis. Contudo, estas funções 

estão disponíveis apenas em dispositivos Bluetooth que oferecem suporte a aVrCP.
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 ● Se for solicitado um código PIn ao conectar um dispositivo Bluetooth, digite <0000>.
 ● Somente um dispositivo Bluetooth por vez pode ser emparelhado.
 ● a conexão Bluetooth será interrompida ao desligar o Soundbar.
 ● O Soundbar pode não executar a busca ou conexão de Bluetooth corretamente sob as seguintes circunstâncias:

 - Caso haja um forte campo elétrico ao redor do Soundbar.
 - Se vários dispositivos Bluetooth forem emparelhados com o Soundbar simultaneamente.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal posicionado ou em mau funcionamento.

 ● Caso haja próximo dispositivos como fornos de micro-ondas, adaptadores de rede (Lan) sem fio, luzes 
fluorescentes e fogões a gás, que utilizam o mesmo intervalo de frequência que o dispositivo Bluetooth, podendo 
causar interferência elétrica.

 ● O Soundbar suporta dados SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
 ● Conecte apenas a um dispositivo Bluetooth que ofereça suporte à função a2dP (aV).
 ● não é possível se conectar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que ofereça suporte apenas à função 

Hf (Hands free).
 ● assim que tiver emparelhado a Soundbar em um dispositivo Bluetooth, selecionar  

"[Av] samsung soundbar Kxxx K-series" na lista de dispositivos escaneados do dispositivo levará 
automaticamente a Soundbar para o modo BT.
 - disponível apenas se o Soundbar estiver na lista de dispositivos Bluetooth inteligentes emparelhados.  

(O dispositivo Bluetooth e o Soundbar devem ter sido emparelhados anteriormente pelo menos uma vez.)
 ● O Soundbar será exibido na lista de dispositivos encontrados do dispositivo Bluetooth somente quando o 

Soundbar estiver exibindo BT reAdY.
 ● no modo TV SoundConnect, o Soundbar não pode ser emparelhado com outro dispositivo Bluetooth.

BLueTooTH PoWer on (BLueTooTH PoWer)
Se um dispositivo Bluetooth já pareado tentar parear-se com a Soundbar quando a função Bluetooth POWer On 
estiver ativada e a Soundbar estiver desativada, a Soundbar será ligada automaticamente.

1. Pressione o botão Bluetooth PoWer no controle remoto enquanto a Soundbar estiver ativada.
2. on - BLueTooTH PoWer aparece no display da Soundbar.

PArA desConeCTAr o disPosiTivo BLueTooTH do 
soundBAr
Você pode desconectar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do usuário do 
dispositivo Bluetooth.

 ● O Soundbar será desconectado.
 ● Quando o Soundbar estiver desconectado do dispositivo Bluetooth, ele exibirá BT disConneCTed no display frontal.

PArA desConeCTAr o soundBAr do disPosiTivo 
BLueTooTH
Pressione o botão sourCe do controle remoto ou o botão  (fonte) no lado direito do produto, para alternar de 
BT para outro modo ou desligar a Soundbar.

 ● O dispositivo Bluetooth conectado irá aguardar algum tempo por uma resposta do Soundbar antes de concluir a 
conexão. (O tempo de interrupção da conexão pode variar conforme o dispositivo Bluetooth)
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 ● no modo de conexão Bluetooth, a conexão Bluetooth será interrompida se a distância entre o Soundbar e 

o dispositivo Bluetooth exceder 10 metros.
 ● O Soundbar desliga automaticamente após passar 5 minutos no estado Pronto.

 + mais sobre Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis conectem-se uns aos outros com facilidade 
utilizando uma conexão sem fio de curta distância.

 ● um dispositivo Bluetooth pode causar ruídos ou funcionamento incorreto, dependendo do uso, quando:
 - uma parte do seu corpo estiver em contato com o sistema que está recebendo/enviando dados do 

dispositivo Bluetooth ou do Soundbar.
 - estiver sujeito a variação elétrica originadas por obstruções causada por uma parede, um canto ou uma 

divisória de escritório.
 - estiver sujeito a interferência elétrica originada por dispositivos que operam na mesma faixa de frequência, 

incluindo equipamentos médicos, fogões de micro-ondas e redes (Lans) sem fio.
 ● emparelhe o Soundbar com o dispositivo Bluetooth com eles próximos um ao outro.
 ● Quanto maior for a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, menor será a qualidade da conexão 

estabelecida. Se a distância exceder o intervalo de funcionamento do Bluetooth, a conexão será interrompida.
 ● em áreas de baixa sensibilidade de recepção a conexão Bluetooth pode não funcionar corretamente.
 ● a conexão Bluetooth funciona apenas quando os dispositivos estão próximos. a conexão será interrompida 

automaticamente se a distância exceder este intervalo. até mesmo dentro deste intervalo, a qualidade do som 
pode ser prejudicada por obstáculos, tais como paredes ou portas.

 ● este dispositivo sem fio pode causar interferência elétrica durante sua operação.

usAndo o APLiCATivo sAmsung Audio remoTe
 + instalação do aplicativo samsung Audio remote

Para controlar a Soundbar com seu dispositivo inteligente e o aplicativo Samsung audio remote, baixe o aplicativo 
Samsung audio remote do google Play store.

Pesquisa na loja : samsung Audio remote

 + Ao iniciar o aplicativo samsung Audio remote
Para iniciar e usar o aplicativo Samsung audio remote, toque no ícone audio remote em seu dispositivo inteligente 
e, em seguida, siga as orientações na tela.

 
 ● O aplicativo Samsung audio remote apenas é compatível com telefones celulares e dispositivos móveis 

que executem o sistema operacional android OS 3.0 ou superior.
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aTuaLIZaçÃO dO SOfTWare
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

HDMI IN

HDMI OUT
(TV-ARC)

DC 24V

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

a Samsung pode oferecer atualizações para o firmware do sistema da Soundbar no futuro.

Caso uma atualização seja oferecida, você pode atualizar o firmware conectando uma unidade uSB que contenha a 
atualização do firmware armazenada à porta uSB do seu Soundbar.

Observe que se houver múltiplos arquivos de atualização, você deve carregá-los individualmente na unidade uSB e 
utilizá-lo um de cada vez para atualização do firmware.

Visite o site Samsung.com ou entre em contato com a central de atendimento da Samsung para obter mais 
informações sobre o download de arquivos de atualização.

ProCedimenTo de ATuALizAçÃo
1. Conecte o cabo adaptador de micro-uSB para uSB com um plugue micro uSB uSB 2.0 (tipo B) macho em uma 

extremidade e uma tomada padrão uSB 2.0 (tipo a) fêmea na outra extremidade à tomada micro uSB da sua 
Soundbar.

2. Siga as etapas abaixo para baixar o software do produto: 
Vá até o site da Samsung (samsung.com/sec)  pesquise o nome do modelo - selecione a opção de suporte do 
cliente (o nome da opção está sujeito a alteração)

3. Salve o software baixado em um pendrive uSB e selecione "extrair aqui” para descompactar a pasta.

4. desligue a Soundbar e conecte a unidade uSB que contém a atualização de software na porta uSB fêmea de um 
cabo adaptador micro uSB.

5. Ligue a Soundbar. dentro de 3 minutos, uPdATe é exibida e a atualização começa.

6. após o término, a Soundbar será desligada. neste estado, pressione o botão p no controle remoto por  
5 segundos.

 
 ● este produto possui a função de duaL BOOT. Se não for possível atualizar o firmware, você pode tentar 

novamente.
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se nÃo For exiBidA A PALAvrA uPdATe
1. desligue a Soundbar, conecte o dispositivo de armazenamento uSB contendo os arquivos de atualização à porta 

uSB da Soundbar.

2. desconecte o cabo de alimentação, reconecte-o e ligue.
 

 ● Insira um dispositivo uSB contendo a atualização do firmware na porta uSB da unidade principal.
 ● a atualização do firmware pode não funcionar adequadamente se arquivos de áudio suportados pelo 

Soundbar estiverem armazenados no dispositivo uSB.
 ● não desconecte a alimentação ou remova o dispositivo uSB enquanto as atualizações estiverem sendo 

aplicadas. a unidade principal desligará automaticamente após a conclusão da atualização do firmware.
 ● depois que a atualização estiver concluída, a configuração de usuário na Soundbar será iniciada. 

recomendamos que você anote as suas configurações para que possa redefini-las facilmente após a 
atualização. Observe que atualizar o firmware reinicializará a conexão com o subwoofer também.  
Se a conexão com o subwoofer não for restabelecida automaticamente após a atualização, consulte a 
página 16.  
Caso haja falha na atualização do software, verifique se o pen drive apresenta defeito.

 ● usuários de Mac OS devem usar MS-dOS (faT) como formato para uSB.
 ● dependendo do fabricante, dispositivos uSB podem não ser suportados.
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SOLuCIOnandO PrOBLeMaS
antes de solicitar manutenção, verifique o seguinte.

A unidade não liga.

•	 O cabo de alimentação está conectado à tomada?  ¼   Conecte o plugue de alimentação à tomada.

uma função não é aplicada quando o botão é pressionado.

•	  Há eletricidade estática no ar?  ¼   desconecte o plugue de alimentação e volte a 
conectá-lo.

o som não é reproduzido.

•	 a função Silencioso está ligada?

•	  O volume está configurado ao mínimo?
 ¼ Pressione o botão  (Mudo) para cancelar a função.

 ¼ajuste o volume.

o controle remoto não funciona.

•	 a pilha está gasta?

•	  a distância entre o controle remoto e a unidade 
principal é muito grande?

 ¼Substitua por uma pilha nova.

 ¼aproxime o controle da unidade.

o Tv soundConnect (emparelhamento de Tv) falhou.

•	 a sua TV tem suporte para TV SoundConnect?

•	  Sua TV possui a versão mais recente do firmware?

•	 Ocorreu um erro ao conectar?

 ¼O TV SoundConnect tem suporte nas versões de TV 
Samsung a partir de 2012. Verifique se sua TV tem 
suporte para TV SoundConnect.

 ¼atualize sua TV com o firmware mais recente.

 ¼Contate o call center da Samsung.

 ¼  redefina o TV SoundConnect e reconecte. Para 
redefinir a conexão do TV SoundConnect, pressione 
e segure o botão p por 5 segundos.

o Led vermelho no subwoofer pisca e não é produzido som.

•	 Seu subwoofer pode não estar conectado ao corpo 
principal do produto.

 ¼ Tente conectar o subwoofer novamente. 
(Consulte a página 16)

solucionando problemas
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eSPeCIfICaçõeS

gerAL

usB 5V / 0.5a

Peso
unidade principal 2,0 kg

subwoofer (Ps-WK450) 4,6 kg

dimensões  
(L x A x P)

unidade principal 908,5 x 53,5 x 70.5 mm

subwoofer (Ps-WK450) 179,0 x 361,0 x 299,5 mm

Faixa de temperatura de operação +5 °C ~ +35 °C

Faixa de umidade de operação de 10 a 75 %

AmPLiFiCAdor Potência de 
saída nominal

unidade principal 40W x 4, 6 Ù, THd≦10%

subwoofer (Ps-WK450) 140W, 3 Ù, THd≦10%

* O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.
* especificação nominal

 -  a Samsung electronics Co., Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
 - O peso e as dimensões são aproximados.
 - Para a fonte de alimentação e consumo de energia, consulte o rótulo anexado ao produto.

 a Aviso de licença do open source
 - Para mais informações sobre os Open Sources utilizados neste produto, visite o website:  

http://opensource.samsung.com

LiCençAs

Manufactured under licence from dolby Laboratories. dolby, dolby audio and the double-d symbol are trademarks of 
dolby Laboratories.

Para patentes dTS, consulte http://patents.dts.com. fabricado sob licença da dTS Licensing Limited. dTS, o símbolo 
e dTS e o símbolo juntos são marcas registradas, e dTS 2.0 Channel é uma marca comercial da dTS, Inc. © dTS, 
Inc. Todos os direitos reservados.

Os termos HdMI e HdMI High-definition Multimedia Interface e o logotipo HdMI são marcas comerciais ou registradas 
da HdMI Licensing LLC nos estados unidos e em outros países.
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este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em 
caráter primário.

© 2016 Samsung electronics Co., Ltd. reservados todos los derechos.

Contate a samsung internacional

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate a linha de apoio aos Clientes 
Samsung.

Country Contact Center  Web Site
` Latin America

BRAZIL 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/br/support

WIBT40D
0175-13-3269

 (01) 0789250999034 9

WISP40A
0792-15-3269

 (01) 0789250999062 2
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