
 

 

Philips
Soundbar 2.1 ar bezvadu 
basu skaļruni

Maks. 240 W. Bezvadu basu 

skaļrunis

Dolby Atmos®

Saderīgs ar DTS Play-Fi
Savienojams ar balss asistentiem

TAB8405
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labojiet ikvienas filmas, sporta pasākuma vai atskaņošanas saraksta skaņu. Šis 
vais Soundbar ar bezvadu basu skaļruni un Dolby Atmos tehnoloģiju sniedz labākas basu 
ņas un skaidrāk saklausāmas balsis. Turklāt to ir vienkārši integrēt vairāku telpu sistēmā.

Vēlamā skaņa iecienītajam saturam
• Vieds Soundbar skaļrunis. Kinozāles skaņa
• 2.1 kanāli. 200 W RMS. Maks. 240 W. (10% kopējais harmoniskais kropļojums)
• Dolby Atmos. Tik aizraujoši kā vēl nekad
• Stadiona ekvalaizera režīms. Jūs jutīsieties tā, it kā būtu stadionā

Izsaiņojiet. Savienojiet. Baudiet.
• Play-Fi. No audio skanējuma vairākās telpās līdz telpiskai skaņai
• HDMI eARC. Izbaudiet jaunākos telpiskās skaņas formātus
• 4K caurlaide. Divas HDMI ieejas
• Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optiskā ieeja

Viegla vadība. Atšķirīgs izskats.
• Vienkārši izveidojiet savienojumu ar iecienītākajiem avotiem
• Savienojams ar ierīcēm, kuras atbalsta balss asistentu
• Izteikts ģeometrisks dizains. Viegla novietošana



 Kinozāles skaņa

Šis Soundbar skaļrunis piešķir jaunu skaņas 
dimensiju visam, ko skatāties, un ikvienai 
dziesmai, ko mīlat. 2.1 kanāli padara skaņu 
celiņus bagātīgākus, efektus vētrainākus un 
dialogu skaidrāku. Bezvadu basu skaļrunis 
piešķir spēku katram sprādzienam un ritma 
piesitienam.

Dolby Atmos

Pastipriniet emocijas, lai ko jūs skatītos. Šis ar 
Dolby Atmos saderīgais Soundbar skaļrunis 
atveido gan dziļumu, gan augstumu, radot 
virtuālu telpisku trīsdimensiju skaņu, kas 
apņem no visām pusēm.

Stadiona ekvalaizera režīms
Izbaudiet sporta pasākuma aizraujošo garu savā 
dzīvojamā istabā. Izmantojot Stadiona 
ekvalaizera režīmu, jūs tiksiet ieskauts pūļa 
troksnī tā, it kā sēdētu stadionā! Piedzīvojiet 
katru svarīgo mirkli un tajā pašā laikā skaidri 
sadzirdiet komentētājus.

Play-Fi. Atskaņošana vairākās telpās un 
citas funkcijas

Vienkāršā saderība ar Play-Fi padara šo 
Soundbar skaļruni par vairāku telpu sistēmas 
zvaigzni. Jūs varat sinhronizēt savus ar Play-Fi 
saderīgos skaļruņus audio skanējumam vairākās 
telpās vai pat izveidot patiesi telpiskas skaņas 
sistēmu, izmantojot lietotni Philips Sound vai 
Play-Fi.

Visi jūsu iecienītākie avoti
Mūzikas atskaņošanai Spotify Connect ļauj 
straumēt Spotify augstākās kvalitātes signālu 
Wi-Fi tīklā. Varat arī straumēt augstas 
izšķirtspējas atskaņošanas sarakstus no savas 
mobilās ierīces, izmantojot Apple AirPlay 2 vai 
Bluetooth. Filmu atskaņošanai un spēlēm 4K 
caurlaide ļauj izveidot savienojumu ar 4K HDR 
video avotiem, nezaudējot izšķirtspēju.

HDMI eARC
Nezaudējiet nevienu komponentu, kad esat 
koncentrējies uz dramatiskajiem notikumiem. 
Šis Soundbar skaļrunis ir saderīgs ar HDMI 
eARC, ātru savienojumu, kas ļauj jums pilnībā 
izbaudīt tādus progresīvus audio formātus kā 
Dolby Atmos. Soundbar skaļrunim ir arī divas 
HDMI ieejas.

Savienojams ar balss asistentiem

Lieciet ierīcēm ar iespējotu Alexa funkciju vai 
jebkuram skaļrunim, kas darbojas ar Google 
Assistant, atskaņot mūziku, izmantojot 
Soundbar skaļruni. Dodat priekšroku Siri? Šis 
Soundbar skaļrunis darbojas ar Apple 
AirPlay 2, tāpēc varat izmantot arī šo asistentu. 
Pagrieziet mūziku skaļāk. Pārslēdziet dziesmas. 
Tas viss — ar brīvroku vadību.

Izteikts ģeometrisks dizains
Šis Soundbar skaļrunis var lepoties ar unikālu 
slīpu dizainu un zemu profilu. Kad jādomā, kur 
to novietot, integrētās sienas skavas paver 
plašas iespējas. Jaudīgā zemo frekvenču 
skaļruņa kompaktā konstrukcija ļauj to viegli 
paslēpt.
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Skaļruņi
• Skaņas kanālu skaits: 2.1
• Priekšējie skaļruņi: 2 pilna diapazona (K + L), 

2 augsto frekvenču skaļruņi (K + L)
• Soundbar frekv. diapazons: 160 – 20k Hz
• Soundbar pretestība: 8 omi x 2 + 4 omi
• Basu skaļruņa tips: Aktīvs, Bezvadu basu skaļrunis
• Ārējs basu skaļruņa korpuss: Zemfrekvences 

skaņas atstarošana
• Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1
• Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 5,25 collas
• Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 40–160 Hz
• Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 omi

Savienojamība
• USB atskaņošana
• HDMI ieeja x 2
• HDMI izeja (eARC/ARC) x 1
• EasyLink (HDMI-CEC)
• HDMI satura aizsardzība: HDCP 1.4/2.3
• Bluetooth: Uztvērējs
• Optiskā ieeja x 1
• Aux ieeja: 3,5 mm
• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Bluetooth versija: 4,2
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu 

(vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas 
formāts: SBC

• Vairāku skaļruņu savienojums
• Vairāku skaļruņu tehnoloģija: DTS Play-Fi. 

Skanējums vairākās telpās
• Viedā māja: Strādā ar Ok Google, Strādā ar Alexa, 

Strādā ar Apple AirPlay 2, Iebūvēta Chromecast, 
Spotify Connect

• Bezvadu skaļruņu savienojums: Basu skaļrunis
• DLNA standarts: Nē

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. 

skaņas kontr., Basu skaļruņa skaļuma regulēšana
• Ekvalaizera iestatījumi: Filma, Mūzika, Balss vadība, 

Stadions, Pielāgoti
• Skaļruņu sistēmas izvades jauda: 240W maks. / 

200W RMS (10% kopējais harmoniskais 
kropļojums)

• Kopējie harmoniskie kropļojumi: 10 %

Video
• 3D caurlaide
• Video uzlabojumi: 4K Video caurlaide, Dolby 

Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Atbalstītie audio formāti
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital plus, Dolby True HD, LPCM, 
2 kanālu, Dolby MAT

• HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital plus, Dolby True HD, LPCM, 
2 kanālu, Dolby MAT

• Optika: Dolby Digital, LPCM, 2 kanālu
• USB: MP3, WAV, FLAC
• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, 

MPEG4 M4A
• Bluetooth: SBC

Dizains
• Krāsa: Tumši pelēka
• Piestiprināma pie sienas

Lietošanas komforts
• Tālvadības pults
• Nakts režīms: Nē

Saderība
• Viedtālruņa/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve
• Automātisks gaidstāves režīms
• Galvenās ierīces strāvas padeve: 100-240 V 

maiņstrāva, 50/60 Hz
• Galvenās ierīces jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W
• Basu skaļruņa energopadeve: 100-240 V 

maiņstrāva, 50/60 Hz
• Basu skaļruņa jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 1 x CR2025 

baterija, Strāvas vads, Sienas stiprinājums, Īsa 
lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri
• Ierīce (P x A x Dz): 900 x 57 x 110 mm
• Ierīces svars: 2,4 kg
• Basu skaļrunis (P x A x Dz): 122 x 403 x 300 mm
• Basu skaļruņa svars: 4,8 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

103 x 15 x 42,5 cm
• Bruto svars: 9,3 kg
• Neto svars: 7,2 kg
• Taras svars: 2.1 kg
• EAN: 48 95229 10995 7
• Plauktā novietošanas veids: Guļus

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
• Outer carton (L x W x H): 105,5 x 57 x 18 cm
• Bruto svars: 20 kg
• Neto svars: 14,4 kg
• Taras svars: 5,6 kg
• GTIN: 1 48 95229 10995 4
•
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