
 

 

„Philips“
„SoundBar“ garsiakalbis

2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių 

gars.

„Dolby Digital“
HDMI ARC
160 W
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pūdingesnis garsas, kad patirtumėte 
ipresnių pojūčių
udojant šią garso kolonėlę ir belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį, garsas bus įspūdingesnis 

taigesnis. Mėgausitės sodresniu garsu ir žemesniais bosiniais garsais, nuo kosminių mūšių 
 tylių emocinių akimirkų. Nesvarbu, kokį turinį žiūrite, patirkite kuo daugiau emocijų.

Visi reikiami garsai
• 2 kanalai. Vidutinių dažnių garsiakalbiai ir aukštųjų dažnių garsiakalbiai
• Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis. Sodresni žemieji dažniai
• „Dolby“ garsas. Būkite veiksmo sūkuryje
• Tvirtos metalinės grotelės, kad garsas būtų aiškus

Muzika ir filmai
• „Bluetooth“ ir USB jungtys
• Optinė ir garso įvestys
• HDMI išvestis (ARC). Valdykite garso kolonėlę su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

Pamatykite. Išgirskite. Pamėkite.
• Plonas geometrinis dizainas. Nuosaikumas
• Plonos konstrukcijos žemųjų dažnių garsiakalbis
• Padėkite ant televizoriui skirto stalelio, tvirtinkite prie sienos ar bet kokio lygaus paviršiaus
• Pridedami sieniniai laikikliai



 Visi reikiami garsai
Šaudymo iš lazerių garsai. Minios gaudesys. Du 
kanalai išlaisvina mėgstamų filmų ir laidų garsą. 
Galingas, plonas belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis 
gerokai sustiprina bosinius garsus. Sprogimai dundės, 
o muzika skambės sodriai ir stipriai.

„Dolby Digital“
Įsijauskite į mėgstamas laidas ir filmus. Ši garso 
kolonėlė su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu 
palaiko „Dolby Digital“ erdvinio garso formatą, kad 
klausymas būtų dar malonesnis ir užburiantis.

Jūsų mėgstamos melodijos
Filmas baigėsi? Laikas aptariamajai diskusijai? 
Pasibaigus ekrane rodytai dramai, perjunkite garso 
kolonėlę į „Bluetooth“ ryšį ir sukurkite grojaraštį. 
Arba leiskite melodijas tiesiai iš USB. Jums patiks toks 
pats sodrus garsas, kad ir ką mėgtumėte klausytis.

Išskirtinis dizainas
Gražus, paprastas, nuožulnus ir nuosaikus dizainas 
dera bet kokioje namų aplinkoje. Prireikus 
pritvirtinti, su pridedamais sieniniais laikikliais 
turėsite daug galimybių. Dėl plono galingo žemųjų 
dažnių garsiakalbio dizaino jį lengvai paslėpsite.

Bet koks šaltinis
Prijunkite per HDMI, garso įvestį, USB ir kitais 
būdais. Naudodamiesi HDMI išvestimi (ARC) 
valdysite garso kolonėlę su televizoriaus nuotolinio 
valdymo pultu.
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Garsas
• Garsiakalbio išvesties galia: 100 W
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 60 W
• Garsiakalbių sistemos išvesties galia: 160 W

Garsiakalbiai
• Pagrindinio įrenginio garsiakalbiai: L: viso 

diapazono (52 mm/2 col.) + aukštųjų dažnių 
garsiakalbis; R: viso diapazono (52 mm/2 col.) + 
aukštųjų dažnių garsiakalbis

• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus, Belaidžio 
ryšio žemųjų dažnių kolonėlė

• Žemųjų dažnių garsiakalbis: 1 x žemųjų dažnių (127 
mm/5,0 col.)

Prijungimo galimybė
• Integruotos jungtys: „Bluetooth“
• Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 

1.4 išvestis (ARC), USB, Garso įvestis, 3,5 mm 
jungtis

Patogumas
• „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis 

kanalas, Automatinis garso įvesties 
kartografavimas, Budėjimo režimas vienu 
paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - 
„Passthrough“

Konstrukcija
• Montuojamas ant sienos

Maitinimas
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: Pagrindinis įrenginys: < 0,5 W; žemųjų 
dažnių kolonėlė: < 2 W

• Žemųjų dažnių kolonėlės energijos sąnaudos: 
20 W

• Pagrindinio įrenginio energijos sąnaudos: 25 W

• Pagrindinio įrenginio maitinimas: 100–240 V AC, 
50/60 Hz

• Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 100–240 V~; 
50-60 Hz

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 800 x 67,3 x 

81,7 mm
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 120 x 400 x 

300 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 1 x CR2025 baterija, Maitinimo 

laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis 
valdymas, Tarptautinės garantijos lapas

Pakavimo matmenys
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

97 x 43,5 x 15 cm
• Bendras svoris: 7 kg
• Grynasis svoris: 5 kg
• Pakuotės svoris: 2 kg
• EAN: 48 95229 10209 5

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Outer carton (L x W x H): 99,5 x 17 x 58 cm
• Bendras svoris: 15 kg
• Grynasis svoris: 10 kg
• Pakuotės svoris: 5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10209 2

Palaikomi garso įrašų formatai
• HDMI ARC: „Dolby Digital“, LPCM 2 kanalai
• Optinė: „Dolby Digital“, LPCM 2 kanalai
• „Bluetooth“: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
•

Specifikacijos
„SoundBar“ garsiakalbis
2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių gars. „Dolby Digital“, HDMI ARC, 160 W

http://www.philips.com

