
Harman Kardon SB 30 
Home theatre installations typically involve five 
loudspeakers, a subwoofer or two, and lots of speaker 
wire. Not every room can accommodate all that stuff – and 
not everyone wants to live with it. As a far simpler, more 
elegant solution, the Harman Kardon SB 30 home theatre 
soundbar system offers a single wireless subwoofer 
combined with an extremely advanced loudspeaker that 
connects directly to your TV, DVD, Blu-ray Disc™ player 
or game console. Where the SB 30 primarily differs 
from its predecessors is in terms of its ultra-new and 
exclusive HARMAN Wave surround-mode technology – 
which ultimately delivers a compelling surround-sound 
experience from 13 transducers fed by 11 amplified 
channels. A classic overachiever, the sleek SB 30 
soundbar exceeds expectations, delivering immersive, 
peak-performance sound for your films, TV shows and 
games. All from a system you barely know is there. 

Highlights
Complete, all-in-one home theatre speaker system
Stylish, sleek soundbar speaker
Full 5.1 surround-sound experience from just one 

loudspeaker, no matter the shape and size of the 
room (exclusive to HARMAN)

Wireless subwoofer
Exclusive HARMAN Wave surround mode
User-adjustable surround energy function
Dolby® Volume
Optical/coaxial digital inputs and analogue connections
IR remote control
Magnetically shielded speakers in the soundbar
Dual-position EQ switch
Down-firing bass-reflex subwoofer enclosure
Automatic turn-on
Subwoofer volume, crossover and phase controls
Wireless code switches
Wall-mounting hardware for soundbar 

Complete home theatre sound system featuring exclusive HARMAN Wave surround-sound  
technology and Dolby® Volume with a 200-watt powered wireless subwoofer

SB 30
Specifications

SB 30
kompletny system kolumn do kina domowego z ekskluzywną technologią surround Harman 
Wave i Dolby Volume oraz aktywnym subwooferem.

Harman Kardon SB 30
Typowa instalacja kina domowego, to pięć lub siedem kolumn, 
subwoofer lub dwa i mnóstwo, mnóstwo kabli. Nie każdy pokój to 
przyjmie, i nie każdy właściciel pokoju będzie chciał z tym żyć. SB 30 
oferuje kompaktowy, jednak potężny, bezprzewodowy subwoofer 
w komplecie z niezwykle zaawansowaną kolumną podłączaną 
bezpośrednio do telewizora, odtwarzacza Blu-ray czy konsoli do gier. 
Klasyczny wykonawca, zgrabny SB 30 wykracza ponad oczekiwania, 
dostarczając wciągający dźwięk z każdego filmu, spektaklu telewi-
zyjnego czy gry. Ekskluzywna technologia Harman Wave zapewnia 
realistyczny dźwięk przestrzenny za pomocą 13 przetworników zasi-
lanych z 11 wzmacniaczy mocy. A wszystko z urządzeń, które ledwie 
zauważysz, że w ogóle są.

Zalety
•	 kompletny system głośników do kina domowego
•	 doskonała jakość dźwięku
•	 elegancka forma
•	 dźwięk 5.1 surround z jednej kolumny w każdym pomieszczeniu
•	 bezprzewodowy subwoofer
•	 regulowany poziom energii surround
•	 ekranowanie magnetyczne
•	 Dolby Volume
•	 cyfrowe wejścia optyczne i koaksjalne
•	 dwupozycyjny przełącznik korekcji dźwięku
•	 automatyczne uruchamianie
•	 zdalne sterowanie
•	 regulacja poziomu, fazy i podziału dla subwoofera
•	 regulowane połączenie bezprzewodowe z subwooferem
•	 uchwyty ścienne dla kolumny soundbar
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Kluczowe Dane
System
•	 Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz

SB 30 CNTR Soundbar
•	 Przetworniki niskotonowe: 6 x 50mm (2”) Harman Warrior, 

ekranowane magnetycznie.
•	 Przetworniki wysokotonowe: 7 x 25mm (1”) kopułki Harman 

CMMD® Lite, ekranowane magnetycznie.
•	 Wzmacniacze: 40W x 4, 10W x 7.
•	 Zasilanie: 220 - 240V, 50Hz.
•	 Pobór mocy: <0,5W (standby), 230W (maksimum).
•	 Wymiary: 100 x 1160 x 80 (mm).
•	 Waga: 3,8kg.

SB 30 Subwoofer
•	 Przetwornik niskotonowy: 200mm (8”).
•	 Wzmacniacz: 100W.
•	 Pasmo przenoszenia: 40Hz - 160Hz
•	 Regulacje: głośność, faza
•	 Konstrukcja obudowy: zamknięta
•	 Zasilanie: 220 - 240V, 50Hz.
•	 Pobór mocy: <0,5W (standby), 230W (maksimum).
•	 Wymiary: 353 x 267 x 267 (mm).
•	 Waga: 8,7kg.

Wyposażenie
Dźwięk surround
•	 Ekskluzywny tryb 3D Surround Harman Wave tworzący kompletne 

złudzenie przestrzennego dźwięku bez dodatkowych przewodów 
i kolumn.

•	 Jedenaście niezależnych wzmacniaczy mocy tworzących nieskrę-
powany dźwięk przestrzenny i nieporównywalną dynamikę.

•	 100W subwoofer z 200mm głośnikiem dodatkowo potęgujący 
wrażenie głębi, przestrzeni i mocy.

•	 Dekodowanie Dolby Digital i DTS.

Połączenia
•	 Jedno wejście analogowe do podłączenia SB 30 do telewizora, 

odtwarzacza DVD lub tunera satelitarnego/kablowego (przewód 
w komplecie).

•	 Dwa wejścia cyfrowe (jedno optyczne, jedno koncentryczne 
SPDIF) do podłączenia SB 30 do cyfrowego wyjścia telewizora, 
odtwarzacza DVD lub tunera satelitarnego/kablowego.

Łatwość obsługi
•	 System Dolby Volume gwarantujący stały (ustawiony przez użyt-

kownika) poziom dźwięku podczas filmów, reklam czy muzyki z 
zachowaniem oryginalnej dynamiki nagrania. 

•	 Pilot pozwalający na wygodną obsługę systemu.
•	 Regulowana przez użytkownika energia surround do wygodnego 

dostosowania przestrzeni do warunków w pomieszczeniu.
•	 Subwoofer bezprzewodowy, nie wymagający połaczenia audio 

z resztą systemu - możesz go umieścić gdziekolwiek w pokoju 
(wymagane podłączenie do zasilania).

•	 Przełącznik fazy do dostosowania propagacji basu
•	 Uchwyt ścienny dla kolumy centralnej
•	 Przełącznik Music-sense do automatycznego włączania subwo-

ofera sygnałem audio
•	 Regulacja poziomu subwoofera do dokładnej kalibracji systemu
•	 Przełącznik EQ do ustawienia naturalnego brzmienia systemu w 

zależności od ustawienia kolumny centralnej - na stoliku lub na 
ścianie

Harman Consumer Group, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.harmankardon.com

Przedstawicielstwo w Polsce:

RBC
al. Korfantego 141b, 40-154 Katowice
tel. (48-32) 203 45 09, tel. (48-32) 258 08 98
www.rb.com.pl

Wszystkie dane mogą się zmienić bez powiadomienia.
Harman Kardon jest znakiem towarowym Harman Kardon, Inc.


