
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

2.1 s bezdrátovým subwooferem

HDMI ARC
Dolby Audio
140 W

TAB6305
Ultratenký. Skvělý zvuk.

Máte televizor posazený na podstavci? Tento ultratenký reproduktor soundbar je dostatečně nízký, 
aby se vešel téměř pod jakýkoli televizor, a je dodáván s bezdrátovým subwooferem. Získáte zvuk, 
který bude dostatečně skvělý, aby vdechl život vašim oblíbeným pořadům, filmům a hudbě.

Mimořádně nízký profil. Bohatší, hlubší a čistší zvuk.
• 2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy
• Dolby Audio. Buďte uprostřed dění
• Ultratenký design. Vejde se téměř pod jakýkoli televizor
• Robustní kovová mřížka pro čistý zvuk

Hudba a filmy
• Připojte svá oblíbená zařízení a dopřejte si větší zážitek z poslechu
• Zvukový vstup. Optický vstup. Bluetooth
• Rozhraní HDMI s funkcí ARC. Ovládejte soundbar dálkovým ovladačem televizoru
• Zesilovač IR signálu je součástí balení, s průchodovým kabelem

Uvidíte. Uslyšíte. Zamilujete se.
• Můžete jej umístit na TV stolek, na stěnu nebo na jakoukoli rovnou plochu
• Integrované držáky na stěnu
• Rozměry soundbaru: 650 x 35 x 81 mm
• Rozměry subwooferu: 120 x 402 x 300 mm



 2.1 kanály
Hřmění výbuchů. Burácení davu. 2.1 kanály přináší 
vašim oblíbeným filmům a pořadům bohatší, hlubší 
a zřetelnější zvuk. Kompaktní bezdrátový subwoofer 
se stará o bohaté basy.

Ultratenký design
Tento soundbar má profil pouhých 35 mm, takže se 
skvěle hodí k televizorům s nižšími stojánky. Pokud 
jde o umístění, díky integrovaným držákům na stěnu 
máte více možností, jak ho použít. Výkonný 
subwoofer lze zásluhou kompaktní konstrukce 
jednoduše skrýt.

Dolby Audio

Ponořte se do oblíbených pořadů a filmů. Tento 
reproduktor SoundBar s bezdrátovým 
subwooferem podporuje formát Dolby Digital 
a přináší tak větší a působivější zážitek. Hlasy budou 
jasnější. Efekty budou působivější.

HDMI ARC. Ovládejte soundbar
Tento soundbar lze připojit k televizoru 
prostřednictvím rozhraní HDMI s funkcí ARC a vy 
tak můžete ovládat jeho hlasitost stejným dálkovým 
ovladačem jako televizor. Přiložený zesilovač IR 
signálu umožňuje používat dálkový ovladač 
televizoru, i když umístíte soundbar před IR snímač 
televizoru.

Připojte své oblíbené zařízení
Streamujte seznamy skladeb z mobilního zařízení 
prostřednictvím technologie Bluetooth. Připojte 
zařízení pomocí zvukového nebo optického vstupu či 
USB. Ať už máte rádi cokoli, bude to s tímto 
soundbarem znít skvěle.
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Zvuk
• Výstupní výkon reproduktoru: 80 W
• Výstupní výkon subwooferu: 60 W
• Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 140 W

Reproduktory
• Reproduktory hlavní jednotky: L: reproduktor 

středního rozsahu + výškový reproduktor; P: 
reproduktor středního rozsahu + výškový 
reproduktor

• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Aktivní
• Vinutí subwooferu: 1x nízkofrekvenční

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Bluetooth
• Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup 

HDMI 1.4 (ARC), USB, Stereofonní audio (3,5mm 
konektor), 2,5mm výstupní konektor IR

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Easylink (HDMI-CEC)
• Bezdrátová připojení: Bluetooth 4.2

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

Design
• Možnost montáže na stěnu: Ano

Spotřeba
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Hlavní 

jednotka: < 0,5 W; Subwoofer: < 0,5 W
• Spotřeba hlavní jednotky: 18 W
• Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 

50/60 Hz

• Spotřeba subwooferu: 20 W
• Napájení subwooferu: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 650 x 35 x 81 mm
• Subwoofer (Š x V x H): 120 x 402 x 300 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, 

Napájecí kabel, Adaptér napájení, Dálkový ovladač, 
Držák pro montáž na stěnu, Stručný návod 
k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

• Zesilovač IR signálu: Ano, s průchodovým kabelem 
a držákem

Podporované audio formáty
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, FLAC

Rozměry balení
• EAN: 48 95229 10859 2
• Rozměry balení (Š x V x H): 73,5 x 42,5 x 14,5 cm
• Hrubá hmotnost: 8 kg
• Čistá hmotnost: 5,9 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 2,1 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• GTIN: 1 48 95229 10859 9
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hrubá hmotnost: 17 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 75,5 x 31,5 x 45,5 cm
• Čistá hmotnost: 11,8 kg
• Hmotnost obalu: 5,2 kg
•

Specifikace
Reproduktor Soundbar
2.1 s bezdrátovým subwooferem HDMI ARC, Dolby Audio, 140 W

http://www.philips.com

