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TAB5305
Vylepšite zvuk svojho televízora

Počujte viac. Milujte viac. Tento zvukový panel a bezdrôtový subwoofer povýšia zvuk vášho 
televízora na novú úroveň a postarajú sa o čistejší zvuk a hlbšie basy. Vďaka technológii 
Bluetooth, zabudovanému zvuku a optickým vstupom môžete rozpútať aj svoju hudbu.

Čistejší. Hlasnejší. Hlbší.
• Konfigurácia kanálov 2.1. Bezdrôtový basový reproduktor pre hlbšie basy
• 3 režimy zvuku optimalizujú zvuk podľa toho, čo pozeráte
• Robustná kovová mriežka zaistí čistý zvuk

Hudba a filmy
• Pripojte svoje obľúbené zdroje na dosiahnutie lepšieho zvuku
• Zvukový vstup. Optický vstup. Rozhranie Bluetooth
• HDMI ARC. Ovládajte zvukový panel diaľkovým ovládačom televízora

Pozrite si ho. Vypočujte si ho. Zamilujte si ho.
• Charakteristický geometrický dizajn. Jednoduché umiestnenie
• Umiestnite ho na TV stolík, stenu alebo akýkoľvek rovný povrch
• Integrované nástenné konzoly
• Rozmery zvukového panela: 900 x 91 x 65,5 mm
• Rozmery basového reproduktora: 149,5 x 225 x 267 mm



 Konfigurácia kanálov 2.1
Praskot laserovej prestrelky. Hukot davu. 
Konfigurácia kanálov 2.1 dodáva vašim obľúbeným 
filmom a reláciám novú úroveň zvuku. Kompaktný 
bezdrôtový basový reproduktor zabezpečí 
uspokojivé basy. Výbuchy rozochvejú celú miestnosť 
a hudba bude znieť plnšie.

HDMI ARC
Dni, keď ste hľadali viaceré ovládače, sa skončili. 
Tento zvukový panel sa k vášmu televízoru pripojí 
prostredníctvom portu HDMI ARC, vďaka čomu 
môžete ovládať hlasitosť zvukového panela 
rovnakým ovládačom ako televízor.

Pripojte svoje obľúbené zdroje
Prehrávajte zoznamy skladieb z vášho mobilného 
zariadenia cez rozhranie Bluetooth. Pripojte zdroje 
zvuku prostredníctvom zvukového alebo optického 
vstupu. Nech milujete čokoľvek, vďaka tomuto 
zvukovému panelu to bude znieť hlasnejšie 
a čistejšie.

Charakteristický geometrický dizajn
Tento zvukový panel sa môže pochváliť jedinečne 
šikmým a plochým dizajnom. Pri riešení otázky 
umiestnenia máte vďaka priloženým nástenným 
konzolám k dispozícii viac možností. Kompaktný 
dizajn výkonného basového reproduktora uľahčuje 
jeho ukrytie.
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Hlavné prvky
• Spotreba energie hlavnej jednotky v •
Zvuk
• Výstupný výkon reproduktora: 15 W x 2
• Výstupný výkon subwoofera: 40 W
• Výstupný výkon systému reproduktorov: 140W 

max / 70W RMS (10 % THD)
• Celkové harmonické skreslenie: 10 %

Reproduktory
• Počet zvukových kanálov: 2,1
• Predné ovládače: 2 s úplným rozsahom (Ľ + P)
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer
• Externý kryt subwoofera: Bass reflex
• Počet wooferov: 1
• Priemer woofera: 4,5" (20 cm)

Pripojiteľnosť
• Konektor pre bezdrôtový reproduktor: 

Subwoofer
• Bluetooth: Prijímač
• Verzia rozhrania Bluetooth: 4,2
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Optický vstup x 1
• HDMI Out (ARC) x 1
• Zvukový vstup: 1 x 3,5 mm
• Výstup pre subwoofer: Nie
• Konektor pre viaceré reproduktory: Nie
• Smart Home: Žiadny
• Štandard DLNA: Nie

Dizajn
• Farba: Čierna
• Namontovateľné na stenu

Kompatibilita
• Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete: Nie

Vybavenie a vlastnosti
• Nočný režim: Nie
• Diaľkové ovládanie

Príkon
• Automatický pohotovostný režim
• Indikačná LED dióda napájania: áno
• Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/

60 Hz

pohotovostnom režime: < 0,5 W
• Zdroj napájania subwoofera: 100 – 240 V AC, 50/

60 Hz
• Spotreba energie subwoofera: 20 W
• Spotreba energie subwoofera v pohotovostnom 

stave: < 2 W

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 900 x 65,5 x 91 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,53 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 150 x 225 x 267 mm
• Hmotnosť subwoofera: 2,1 kg

Video
• Technológia 3D pass-through: Nie

Podporované formáty zvuku
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: LPCM 2ch
• Optický: LPCM 2ch

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Sieťový adaptér, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie 
AAA, Konzola na upevnenie na stenu, Stručná 
príručka spustenia, Záručný list

Rozmery balenia
• EAN: 48 95229 11852 2
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Škatuľa
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

96,2 x 21,7 x 37,6 cm
• Hmotnosť brutto: 6,26 kg
• Hmotnosť netto: 3,78 kg
• Hmotnosť obalu: 2,48 kg

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 48 95229 11852 9
• Počet používateľských balení: 2
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 98,3 x 55,5 x 24,6 cm
• Hmotnosť brutto: 14.17 kg
• Hmotnosť netto: 7,56 kg
• Hmotnosť obalu: 6,61 kg
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