
 

Επισκεφθείτε το επίσημο Site: www.razerzone.com 

Επισκεφθείτε το Razer Support για drivers και άλλα Downloads www.razersupport.com  

Razer Leviathan 5.1 Bluetooth Soundbar 

 

Ζήστε για πρώτη φορά αληθινό surround ήχο χωρίς πολλά 

ηχεία σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Μην αμφιβάλετε για 

τον πλούσιο ήχο και το δυνατό μπάσο που μπορεί να 

προσφέρει το Razer Leviathan. Εξοπλισμένο με 4 ηχεία με 

ανώτερης ποιότητας συγχρονισμό, ένα ανεξάρτητο 

subwoofer και σύστημα virtual 5.1 Surround Sound με 

Dolby Technology® καθώς και Bluetooth v4.0 με 

τεχνολογία aptX® - το Razer Leviathan είναι σχεδιασμένο 

ώστε να προσφέρει την απόλυση gaming και home theatre 

εμπειρία. 

 

Είτε κάνετε gaming στο desktop σας, είτε αράζετε στο 

σαλόνι, το Razer Leviathan είναι η Sound Bar που θα 

καλύψει όλες σας τις ανάγκες. To Razer Leviathan 

τοποθετείται εύκολα κάτω από το monitor σας και σας 

προσ- φέρει Surround ήχο 5.1 καναλιών χωρίς να 

χρειάζεται να τοποθετήσετε ηχεία σε παράξενες θέσεις, 

ενώ  παράλληλα μπορεί να τοποθετηθεί και στο σαλόνι και 

να παίζει μουσική απευθείας από το κινητό ή όποια άλλη 

συσκευή σας βολεύει, αυτόματα με σύνδεση Bluetooth 

v4.0 aptX®. (το Leviathan θυμάται τις συσκευές που 

χρησιμοποιείτε και συνδέεται αυτόματα μαζί τους όταν 

βρίσκονται εντός 10 μέτρων).  

Η ποιότητα και στη μουσική και στο gaming και στις ταινίες είναι άριστη λόγω των πολυβραβευμένων Dolby® 

Virtual Speakers. 

 
 

Χαρακτηριστικά 
 

Για πρώτη φορά surround ήχος χωρίς πολλά ηχεία σε πολλές θέσεις. 

Συνδέεται αυτόματα με την αγαπημένη σας συσκευή και παίζει μουσική. 

Analog, Optical και Bluetooth v4.0 aptX® συνδέσεις. 

3 preset equalizer modes για gaming, μουσική και ταινίες. 

 

Sound Bar 
 

Συνολική Απόδοση: 30W (15W x 2RMS) 

Full Range ηχεία: 2 x 2.5” / 63.5mm 

Ηχεία Tweeter: 2 x 0.74” / 19 mm 

Απόκριση Συχνότητας: 180Hz – 20KHz 

Αντίσταση:  8Ω 

Βάρος: 2kg 

 

Subwoofer 
 

Τύπος: Passive 

Συνολική Απόδοση: 30W RMS 

Full Range ηχεία:  5.25” / 133mm 

Απόκριση Συχνότητας: 20Hz – 180Hz 

Αντίσταση: 8Ω 

Βάρος: 2.35kg 
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