
 

 

Philips
Zvočnik Soundbar

2.0-kanalni
Bluetooth®

HDMI ARC

TAB5105
Jasnejši zvok televizorja

Dobrodošli v boljšem zvoku televizorja. Ne glede na to, kaj radi gledate, bo Soundbar predvajal 
glasnejši in jasnejši zvok, glasnost pa lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Izbirate 
lahko med tremi prednastavljenimi načini, da bodo glasovi, glasba in filmi bolj razločni.

Glasba in filmi
• Priklopite svoje priljubljene naprave in si zagotovite mogočen zvok
• Avdio vhod. Optični vhod. Bluetooth.
• HDMI ARC. Soundbar upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Glejte. Poslušajte. Uživajte.
• Značilna geometrična zasnova. Enostavna namestitev
• Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na komodo oz. katerokoli ravno površino.
• Vgrajeni stenski nosilci
• Dimenzije Soundbara: 900 x 91 x 65,5 mm

Jasnejše. Glasneje. Bolje.
• Enostavno boljši zvok televizorja
• 2 kanala
• 3 zvočni načini optimirajo zvok glede na vsebino, ki jo gledate
• Robustna kovinska rešetka za čist zvok



 Enostavno boljši zvok televizorja
Prasketanje ognjišča. Rjovenje množice. Jasna 
reprodukcija govora v novicah. Kakovostna 
dvokanalna zvočna reprodukcija priljubljenih filmov 
in oddaj. Izberite enega od treh prednastavljenih 
zvočnih profilov ter si zagotovite najboljši zvok za 
vsebino, ki jo gledate.

HDMI ARC
Dnevi iskanja daljinskih upravljalnikov so mimo. 
Soundbar lahko s televizorjem povežete prek 
priključka HDMI ARC, zato lahko glasnost upravljate 
z istim daljinskim upravljalnikom, kot ga uporabljate 
za televizor.

Povežite se s svojimi priljubljenimi viri 
glasbe
Prek povezave Bluetooth predvajajte sezname skladb 
iz mobilne naprave. Vir zvoka povežite z zvočnim 
vhodom ali optičnim vhodom. Soundbar bo predvajal 
glasnejši in čistejši zvok, ne glede na to, kaj radi 
poslušate.

Značilna geometrična zasnova
Vidite. Slišite. Uživajte. Edinstvena poševna oblika 
Soundbara je videti odlično v vsakem prostoru in je 
dovolj nizka, da lahko Soundbar postavite pod večino 
televizorjev. Z vgrajenimi nosilci ga lahko namestite 
tudi na steno.
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Zvok
• Izhodna moč zvočnika: 15 W × 2
• Izhodna moč sistema zvočnikov: 30 W

Zvočniki
• Zvočne enote glavne enote: 2 x polnega 

frekvenčnega obsega

Povezljivost
• Vgrajeni priključki: Bluetooth
• Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, 

Izhod HDMI 1.4 (ARC), 3,5 mm avdio vhod
• Brezžične povezave: Bluetooth 4.2

Napajanje
• LED-indikator napajanja
• Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 900 x 91 x 65,5 mm

Podprti zvočni formati
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: LPCM 2-kanalni
• Optični: LPCM 2-kanalni

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 

bateriji AAA, Adapter za napajanje, Stenski nosilec, 
vodnik za hiter začetek, Garancijska kartica

Zasnova
• Namestitev na steno

Zunanja škatla
• Številka GTIN: 1 48 95229 10886 5
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Bruto teža: 5,95 kg
• Outer carton (L x Š x V): 99,5 x 20 x 27,8 cm
• Neto teža: 3,4 kg
• Teža embalaže: 2,55 kg

Dimenzije embalaže
• EAN: 48 95229 10886 8
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

97,5 x 12,2 x 18 cm
• Bruto teža: 2,635 kg
• Neto teža: 1,7 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Teža embalaže: 0,935 kg
•

Specifikacije
Zvočnik Soundbar
2.0-kanalni Bluetooth®, HDMI ARC
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