
 

 

Philips
2.1-kanalni Soundbar z 
brezžičnim nizkotoncem

Brezžični 2.1-kanalni 

globokotonec

HDMI ARC
Dolby Audio
140 W

TAB6405
Izjemno tanek. Mogočen zvok.

Je vaš televizor nameščen na nizki omarici? Ta izjemno tanek Soundbar je dovolj nizek, da 
ga lahko postavite pod skoraj vsak televizor. Opremljen je z brezžičnim nizkokotoncem. 
Zvok, ki je dovolj mogočen, da oživi vse priljubljene oddaje, filme in glasbo.

Izjemno nizek profil. Bogatejši, globlji in čistejši zvok.
• 2.1-kanalni. Brezžični nizkokotonec za reprodukcijo globokih nizkih frekvenc.
• Dolby Avdio. Bodite v središču dogajanja.
• Izjemno tanka zasnova. Postavite ga lahko pod skoraj vsak televizor.
• Robustna kovinska rešetka za čist zvok

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.
• Priložena IR-enota s signalnim kablom

Glejte. Poslušajte. Uživajte.
• Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na omarico oz. katerokoli ravno površino
• Vgrajeni stenski nosilci
• Dimenzije Soundbara: 650 x 35 x 81 mm
• Dimenzije nizkotonca: 120 x 402 x 300 mm



 2.1-kanalni
Surova zvočna moč ob grmenju, eksplozijah in 
rjovenju množice. 2.1-kanalni sistem v vaše najljubše 
filme in oddaje prinaša bogatejši, globlji in čistejši 
zvok. Kompakten brezžični nizkokotonec zagotavlja 
mogočne nizke tone.

Izjemno tanka zasnova
Ta Soundbar z višino samo 35 mm je popoln dodatek 
televizorjem z nizkimi podstavki. Postavitev zaradi 
vgrajenih stenskih nosilcev omogoča več možnosti. 
Kompaktna zasnova zmogljivega nizkokotonca 
omogoča postavitev na očem nevidna mesta.

Dolby Audio
Izgubite se v svojih priljubljenih oddajah in filmih. 
Soundbar z brezžičnim globokotoncem podpira 
format Dolby Digital, ki omogoča bogatejše in 
pristnejše doživetje. Glasovi so jasnejši in učinki 
osupljivejši.

HDMI ARC
Ker lahko Soundbar povežete s televizorjem prek 
priključka HDMI ARC, lahko glasnost Soundbara 
nastavljate z istim daljinskim upravljalnikom, kot ga 
uporabljate za upravljanje televizorja. Priložena IR-
enota omogoča upravljanje televizorja tudi v primeru 
postavitve Soundbara direktno pred IR-senzor 
televizorja.

Priklopite svoje priljubljene naprave
Sezname skladb iz svoje mobilne naprave predvajajte 
prek povezave Bluetooth, ali pa vir glasbe povežite z 
avdio oz. optičnim vhodom na Soundbaru. Soundbar 
bo predvajal kakovosten zvok, ne glede na to, kaj radi 
poslušate.
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Zvočniki
• Zvočne enote glavne enote: L: srednjetonski 

zvočnik + visokotonec; D: srednjetonski zvočnik + 
visokotonec

• Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkotonec, Aktivni
• Zvočne enote nizkotonca: 1 x basovski
• Ohišje zunanjega nizkotonca: Bass Reflex

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

Izhod HDMI 1.4 (ARC), USB, 3,5 mm avdio vhod, 
2,5 mm priključek (izhod IR)

• Značilnosti tehnologije HDMI: Easylink (HDMI-
CEC)

• Brezžične povezave: Bluetooth 4.2
• Bluetooth: Sprejemnik

Zvok
• Izhodna moč sistema zvočnikov: Najv. 288W/

140W RMS (10 % THD)

Priročnost
• EasyLink (HDMI-CEC): Zvočni povratni kanal 

(ARC), Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje 
pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z 
daljinskega upravljalnika

• Nočni način: Ne

Zasnova
• Barva: Srebrn
• Namestitev na steno

Napajanje
• Samodejno stanje pripravljenosti
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: Glavna 

enota: < 0,5 W; nizkotonec: < 0,5 W
• Poraba energije glavne enote: 18 W
• Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz

• Poraba nizkotonskega zvočnika: 20 W
• Napajanje nizkotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 650 x 35 x 81 mm
• Nizkotonec (Š x V x G): 120 x 402 x 300 mm

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 1 

baterija CR2025, Napajalni kabel, Adapter za 
napajanje, Stenski nosilec, vodnik za hiter začetek, 
Garancijski list – velja po vsem svetu

• IR-repetitor: Da, s signalnim kablom in nosilcem

Podprti zvočni formati
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
• Optični: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, FLAC

Dimenzije embalaže
• EAN: 48 95229 10892 9
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

73,5 x 42,5 x 14,5 cm
• Bruto teža: 8 kg
• Neto teža: 5,9 kg
• Teža embalaže: 2,1 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Zunanja škatla
• Številka GTIN: 1 48 95229 10892 6
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Outer carton (L x Š x V): 75,5 x 31,5 x 45,5 cm
• Bruto teža: 17 kg
• Neto teža: 11,8 kg
• Teža embalaže: 5,2 kg
•

Specifikacije
2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Brezžični 2.1-kanalni globokotonec HDMI ARC, Dolby Audio, 140 W
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