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KM0547 
Odyssey Soundbar set KM0547 met Dolby Atmos technologie 

 

 
 

De KM0547 Odyssey Soundbar opent de deur naar een geheel nieuwe dimensie van 

geluid. Allemaal dankzij het gebruik van Dolby Atmos technologie, waarbij het geluid u 

ook bereikt van bovenaf. Door deze filmische technologie wordt het geluid een echte 

beleving. 

 

 
 

De diepte van het geluid 

Wil je de echte diepte van het geluid voelen? Deze Odyssey Soundbar van Krüger & Matz 

heeft maar liefst 10 speakers die geluiden in het frequentiebereik 120-20.000 HZ zullen 

weergeven. Hierdoor ervaar je details, die je nooit eerder hebt gehoord of op hebt gelet.   
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Meer kracht 

 

Heeft u echt een grote dosis bas nodig? De 

Odyssey set bevat een actieve 8”inch 

subwoofer die het geluid dynamiek en 

diepte geeft. Belangrijk is dat de draadloze 

technologie een snelle koppeling met de 

soundbar mogelijk maakt. Hierdoor heeft u  

alle vrijheid om apparaten los van de 

soundbar te installeren en geen snoeren 

meer in het zicht heeft.  

 

 

Brede functionaliteit 

 

Haal alles uit uw KM0547 soundbar. De 

functionaliteit van het toestel wordt 

aanzienlijk verhoogd door de diverse 

aansluitingen. De beschikbare 

aansluitingen zijn geschikt voor de 

optische, coaxiale, HDMI, USB en AUX 

kabels. Muziek en films die opgeslagen zijn 

op een USB stick of smartphone kunnen 

eenvoudig afgespeeld worden.  

 

 

 

Draadloze connectie 

 

Door de 4.2 Bluetooth functie van de 

Odyssey ervaart u gegarandeerd ultieme 

vrijheid. Zonder het gebruik van extra 

kabels speelt u met gemak uw favoriete 

muziek vanaf uw tablet, smartphone.  
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Voor meer gemak 

 

Ook het gebruik van de KM 0547 Odyssey 

soundbar is heel comfortabel. De set bevat 

een afstandsbediening waarmee u de 

functies van de soundbar kunt bedienen 

op afstand, waaronder het volume, de 

equalizer en het aanpassen van de bas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Twee manieren 

U kunt de KM0547 op twee manieren bevestigen, zonder daardoor de kwaliteit van het 

geluid te verliezen. De Odyssey is zo ontworpen dat u hem ook aan de muur kunt 

bevestigen. Alle benodigde accessoires voor montage zijn inbegrepen. 
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KM0547 
 

Dolby Atmos Soundbar set “Odyssey” met subwoofer en bluetooth 

 

 
 

Specificaties soundbar & subwoofer: 

 

 Soundbar set met Dolbv Atmos technologie 

 10 speakers 

 Bluetooth versie 4.2 

 Bluetooth bereik: tot 8 m.  

 Poorten: 2x HDMI input, 1x HDMI output (ARC), optical input, coaxial input, USB, 

AUX-in (Jack 3,5mm) 

 Frequentie: 2402~2480 MHz. 

 Max. power transmitted: <5dBm (general) ; subwoofer <10dBm) 

 RMS Power 200 W (soundbar) + 180 W (subwoofer) 

 Soundbar actieve speakers: 

o Midden: 2x 2”, 50W RMS, 4 Ohm 

o Links: 2”, 25W RMS, 8 Ohm 

o Rechts: 2”, 25W RMS, 8 Ohm 

o Linksboven: 2” + 20 mm, 25W RMS, 8 Ohm 

o Rechtsboven: 2”+ 20 mm, 25W RMS, 8 Ohm 

o Linkerzijde: 2”, 25W RMS, 8 Ohm 

o Rechterzijde: 2”, 25W RMS, 8 Ohm 

 Subwoofer actieve speaker:  

o 8”, 180W RMS, 3 Ohm 

 Frequentie bereik: 120Hz-20kHz (soundbar) +40Hz-120Hz (subwoofer) 

 THD: 10% (soundbar) + 10% (subwoofer) 

 S/N: 70dB (soundbar) 

 Montage: staand of muur  

 Netvoeding soundbar: 220-240V;50/60Hz; 4A(input); 23V;4A(max.10A.) (output) 

 Netvoeding subwoofer: 220-240V; 50/60 Hz; 3A 

 Stroomgebruik in standby stand: <5 W 
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KM0547 
Dolby Atmos Soundbar set “Odyssey” met subwoofer en bluetooth 

 

 
 

 Inclusief: soundbar, subwoofer, afstandsbediening, adapter voor soundbar, 

netsnoer voor subwoofer, audio kabel (3,5mm-3,5mm), HDMI kabel en montage 

accessoires 

 

 

 Afmeting soundbar: 119,80 x 11,0 x 7,3 cm (BXDXH) 

 Afmeting Subwoofer: 24,0 x 24,0 x 42,0 cm (BXDXH) 

 Gewicht (incl verpakking): 10 kg 

 EAN code: 5901890038447 

 Verpakkingseenheid :   
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