
 

 

Philips
SoundBar 2.1 com 
subwoofer sem fios

Subwoofer sem fios 2.1
HDMI ARC
Dolby Audio
300 W

TAB7305
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teja no centro da ação. Esta potente SoundBar de 300 W com subwoofer sem fios e 
lby Audio proporciona-lhe um som rico e cheio e diálogos nítidos. Desde os grandes 

itos de ação aos programas imperdíveis, irá ouvir mais e desfrutar mais.

Som de televisor mais potente
• Potência de saída de 300 W. Som potente
• 2,1 canais. Subwoofer sem fios para graves mais profundos
• Áudio Dolby. Esteja mesmo no centro da ação
• Grelha robusta em metal para um som nítido

Música e filmes
• Ligue as suas fontes favoritas para um som mais potente
• Entrada de áudio. Entrada ótica. Bluetooth. USB
• HDMI ARC. Controle o SoundBar com o telecomando do televisor

Veja. Ouça. Desfrute.
• Design geométrico distinto. Instalação fácil
• Suportes de parede incluídos
• Dimensões do SoundBar: 800 x 95 x 64,1 mm
• Dimensões do subwoofer: 380 x 280 x 190 mm



 2,1 canais
Os 2.1 canais proporcionam um som mais rico, 
profundo e nítido aos seus filmes e programas 
favoritos. O subwoofer sem fios compacto 
proporciona graves ricos. Enquanto isso, dois 
diafragmas de gama média e dois tweeters 
combinam-se para proporcionar um som 
incrivelmente equilibrado com diálogos nítidos.

Potência de saída de 300 W. Som 
potente
O rugido das explosões. Bandas sonoras icónicas. 
Com 300 W de potência pura, este SoundBar e este 
subwoofer sem fios tornam a música e os efeitos 
sonoros muito melhores. Ouvirá mais detalhes em 
momentos mais calmos e as cenas de ação vão 
impressioná-lo.

Dolby Audio
Deixe-se envolver pelos seus programas e filmes 
favoritos. Este SoundBar com subwoofer sem fios 
suporta o formato Dolby Digital Plus para 
proporcionar uma experiência mais expansiva e 
envolvente. As vozes serão mais nítidas. Os efeitos 
serão mais impressionantes.

Design geométrico distinto
Este SoundBar conta com um design inclinado 
exclusivo e um perfil fino. No momento da 
instalação, os suportes de parede incluídos 
permitem manter as suas opções em aberto. Graças 
ao design compacto do potente subwoofer, é fácil 
ocultá-lo.

HDMI ARC
Já não vai precisar de procurar vários telecomandos. 
Este SoundBar liga-se ao seu televisor através de 
HDMI ARC, permitindo-lhe controlar o volume do 
SoundBar com o mesmo telecomando que utiliza 
para o televisor.

Ligue a sua fonte favorita
Transmita listas de reprodução a partir do seu 
dispositivo móvel através de Bluetooth. Ligue as 
fontes de áudio através da entrada de áudio, entrada 
ótica ou USB. Independentemente do que adora, 
terá um som excelente através deste SoundBar.
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Destaques
• Telecomando • Tara: 7,152 kg
•

Colunas
• Número de canais de som: 2,1
• Diafragmas frontais: 2 gama média (L + R), 2 

tweeters (Esq.+ Dir.)
• Tipo de subwoofer: Controlo, Subwoofer sem fios
• Estrutura do subwoofer externo: Bass Reflex
• Número de woofers: 1
• Diâmetro do woofer: 6,5"

Conetividade
• Ligação de altifalantes sem fios: Subwoofer
• Bluetooth: Receptor
• Versão Bluetooth: 4,2
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• 1 entrada ótica
• 1 saída HDMI (ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Reprodução de USB
• Entrada áudio: 1x 3,5 mm
• Saída do subwoofer: Não
• Ligação de vários altifalantes: Não
• Smart Home: Nenhum
• Norma DLNA: Não

Som
• Potência de saída do sistema de altifalantes: 300 W 

máx/236 W RMS (10% THD)
• Distorção harmónica total: 10%

Formatos de áudio suportados
• HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 2 

canais LPCM
• Óptico: Dolby Digital, 2 canais LPCM
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG

Vídeo
• Passagem 3D: Não

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mapeamento automático das entradas de áudio, 
Modo standby com um só toque

• Modo noturno: Não

Design
• Cor: Preto
• Montagem na parede

Potência
• Standby automático
• Fonte de alimentação da unidade principal: 100-

240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energia da unidade principal: 84 W
• Fonte de alimentação do subwoofer: 100-240 V 

CA, 50/60 Hz
• Consumo de energia do subwoofer: 117 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 2 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: 1 Pilha CR2025, 

Telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para 
montagem na parede, Manual de início rápido, 
Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 800 x 95 x 64,7 mm
• Peso da unidade principal: 2,27 kg
• Subwoofer (L x A x P): 380 x 280 x 190 mm
• Peso do subwoofer: 7,57 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 48 95229 10965 0
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

87,5 x 23 x 42,5 cm
• Peso bruto: 13,044 kg
• Peso líquido: 10,324 kg
• Tara: 2,72 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior
• GTIN: 1 48 95229 10965 7
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 

89,8 x 56,5 x 26 cm
• Peso bruto: 27,8 kg
• Peso líquido: 20,648 kg
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Especificações
SoundBar 2.1 com subwoofer sem fios
Subwoofer sem fios 2.1 HDMI ARC, Dolby Audio, 300 W
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