
 

 

Philips
SoundBar 2.1 met 
draadloze subwoofer

2.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth®

HDMI ARC

TAB5305
Ervaar nog mooier TV-geluid

Hoor meer. Geniet meer. Deze soundbar en draadloze subwoofer tillen uw TV-audio naar 
een hoger niveau: het geluid is helderder en de bas is dieper. Dankzij Bluetooth, een audio-
ingang en optische ingangen kunt u uw muziek helemaal volgens uw wensen afspelen.

Helderder. Krachtiger. Dieper.
• 2.1-kanaals. Draadloze subwoofer voor diepere bas
• 3 geluidsmodi optimaliseren het geluid bij wat u kijkt
• Robuuste metalen rooster voor helder geluid

Muziek en films
• Sluit uw favoriete bronnen aan voor grootser geluid
• Audio-ingang. Optische ingang. Bluetooth
• HDMI ARC. Bedien de soundbar met de afstandsbediening van uw TV

Kijk, luister, geniet.
• Opvallend geometrisch design. Eenvoudig te plaatsen
• Plaats het op uw TV-tafel, aan de muur, of ieder gewenst plat oppervlak
• Geïntegreerde wandsteunen
• Afmetingen soundbar: 900 x 91 x 65,5 mm
• Afmetingen subwoofer: 149,5 x 225 x 267 mm



 2.1-kanaals
De knallen van laservuur. Het gejuich van het 
publiek. 2.1-kanaalsaudio tilt het geluid van uw 
favoriete films en programma's naar een hoger 
niveau. De compacte draadloze subwoofer levert 
een fijne bas: explosies donderen door de kamer en 
muziek heeft een rijke klank.

HDMI ARC
U hoeft nooit meer naar meerdere 
afstandsbedieningen te zoeken. Deze soundbar 
maakt via HDMI ARC verbinding met uw TV, zodat 
u het volume van de soundbar kunt regelen met de 
afstandsbediening die u ook voor uw TV gebruikt.

Sluit uw favoriete bronnen aan
Stream afspeellijsten vanaf uw mobiele apparaat via 
Bluetooth. Sluit audiobronnen aan via de audio-
ingang of optische ingang. Waar u ook van houdt, 
geluid klinkt luider en helderder met deze soundbar.

Opvallend geometrisch design
Deze soundbar heeft een uniek schuin design en 
bescheiden afmetingen. Dankzij de wandsteunen 
houdt u al uw plaatsingsopties open. Het compacte 
design van de krachtige subwoofer maakt het 
eenvoudig deze uit het zicht te plaatsen.
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Kenmerken
60 Hz •
Geluid
• Uitgangsvermogen luidspreker: 15 W x 2
• Uitgangsvermogen subwoofer: 40W
• Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: 140 W 

max. / 70 W RMS (10% THD)
• Totale harmonische vervorming: 10%

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 2,1
• Drivers voor: 2 met volledig bereik (L+R)
• Subwoofertype: Draadloze subwoofer
• Externe subwooferbehuizing: Basreflex
• Aantal woofers: 1
• Diameter woofer: 4,5"

Connectiviteit
• Draadloze luidspreker aansluiten: Subwoofer
• Bluetooth: Ontvanger
• Bluetooth-versie: 4,2
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• 1 optische ingang
• HDMI-uitgang (ARC) x 1
• Audio in: 1 x 3,5 mm
• Subwoofer uit: Nee
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers: Nee
• Smart Home: geen van beide
• DLNA-norm: Nee

Ontwerp
• Kleur: Zwart
• Wandmontage mogelijk

Compatibiliteit
• Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Comfort
• Nachtmodus: Nee
• Afstandsbediening

Vermogen
• Automatisch stand-by
• LED-indicator voor voeding
• Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/

• Stroomverbruik apparaat in stand-by: < 0,5 W
• Voeding subwoofer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomverbruik subwoofer: 20 W
• Stand-byverbruik subwoofer: < 2 W

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 900 x 65,5 x 91 mm
• Gewicht hoofdunit: 1,53 kg
• Subwoofer (b x h x d): 150 x 225 x 267 mm
• Gewicht van de subwoofer: 2,1 kg

Video
• 3D-doorvoer: Nee

Ondersteunde audio-indelingen
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: 2-kanaals LPCM
• Optisch: 2-kanaals LPCM

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Stroomadapter, 

Voedingskabel, Afstandsbediening, 2 AAA-
batterijen, Wandbevestiging, Snelstartgids, 
Garantiekaart

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 11852 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Type schap: Leggen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

96,2 x 21,7 x 37,6 cm
• Brutogewicht: 6,26 kg
• Nettogewicht: 3,78 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,48 kg

Omdoos
• GTIN: 1 48 95229 11852 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Omdoos (L x B x H): 98,3 x 55,5 x 24,6 cm
• Brutogewicht: 14,17 kg
• Nettogewicht: 7,56 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,61 kg
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