
 

 

Philips
SoundBar 2,1 με 
ασύρματο υπογούφερ

Ασύρματο υπογούφερ 240W 

μέγ.

Dolby Atmos®

Συμβατότητα με DTS Play-Fi
Συνδέεται με βοηθούς φωνής
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ισχύστε τον ήχο κάθε ταινίας, αθλητικού γεγονότος και λίστας αναπαραγωγής. Αυτό το κομψό 

ndbar με ασύρματο υπογούφερ και τεχνολογία Dolby Atmos παρέχει καλύτερα μπάσα και 

υστάλλινους διαλόγους. Επιπλέον, ενσωματώνεται εύκολα σε μια εγκατάσταση πολλών 

ματίων.

Ο ήχος που θέλετε για το περιεχόμενο που λατρεύετε
• Έξυπνο soundbar. Κινηματογραφικός ήχος
• 2,1 κανάλια. 200W RMS. 240W μέγ. (10% THD)
• Dolby Atmos. Για έντονες συγκινήσεις
• Λειτουργία Stadium EQ. Θα νιώθετε σαν να είστε εκεί

Ανοίξτε, συνδέστε, απολαύστε.
• Play-Fi. Από ήχο πολλών δωματίων σε ήχο Surround
• HDMI eARC. Απολαύστε τα πιο πρόσφατα φορμά ήχου Surround
• 4K pass-through. Δύο είσοδοι HDMI
• Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Οπτική είσοδος

Εύκολος χειρισμός, διακριτική εμφάνιση.
• Εύκολη σύνδεση στις αγαπημένες σας πηγές
• Συνδέεται στις αγαπημένες σας συσκευές με δυνατότητα φωνητικού ελέγχου
• Ξεχωριστή γεωμετρική σχεδίαση. Εύκολη τοποθέτηση



 Κινηματογραφικός ήχος

Αυτό το soundbar φέρνει μια νέα διάσταση 
ήχου σε όλα όσα παρακολουθείτε και σε 
κάθε κομμάτι που αγαπάτε. 2.1 κανάλια 
κάνουν τα soundtrack πιο πλούσια, τα εφέ 
πιο έντονα και τους διαλόγους πιο 
καθαρούς. Το ασύρματο υπογούφερ ενισχύει 
κάθε έκρηξη και κάθε παλμό.

Dolby Atmos

Αυξήστε την ένταση, ό,τι κι αν 
παρακολουθείτε. Αυτό το soundbar συμβατό 
με Dolby Atmos αναπαράγει το βάθος και το 
ύψος, δημιουργώντας εικονικό τρισδιάστατο 
ήχο Surround που ρέει πάνω και γύρω σας.

Λειτουργία Stadium EQ
Ζήστε τη συναρπαστική εμπειρία των 
ζωντανών σπορ στο σαλόνι σας. Η 
λειτουργία Stadium EQ σάς βυθίζει στο 
θόρυβο του πλήθους, σαν να κάθεστε στο 

στάδιο! Νιώστε τη συγκίνηση σε κάθε 
σημαντική στιγμή ακούγοντας ταυτόχρονα 
τον σχολιασμό του εκφωνητή.

Play-Fi. Ήχος πολλών δωματίων και 
πολλά άλλα

Η εύκολη συμβατότητα με Play-Fi θα κάνει 
αυτό το soundbar το αστέρι της ηχητικής 
σας εγκατάστασης πολλών δωματίων. 
Μπορείτε να συγχρονίσετε ηχεία συμβατά με 
Play-Fi για ήχο πολλών δωματίων ή ακόμα 
και να δημιουργήσετε ένα πραγματικό 
σύστημα ήχου Surround: όλα αυτά από την 
εφαρμογή Philips Sound ή Play-Fi.

Όλες οι αγαπημένες σας πηγές
Για μουσική, το Spotify Connect σάς 
επιτρέπει να μεταδίδετε το ποιοτικό σήμα 
του Spotify μέσω Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να 
μεταδώσετε λίστες αναπαραγωγής υψηλής 
ανάλυσης από τη φορητή συσκευή σας μέσω 
Apple AirPlay 2 ή Bluetooth. Για ταινίες και 
βιντεοπαιχνίδια, η τεχνολογία 4K pass-
through σάς επιτρέπει να συνδέετε πηγές 
βίντεο 4K HDR χωρίς απώλεια ανάλυσης.

HDMI eARC
Όταν ζείτε την ένταση, δεν χάνετε κανένα 
στοιχείο του. Αυτό το soundbar είναι 

συμβατό με HDMI eARC, μια σύνδεση 
υψηλής ταχύτητας που σας επιτρέπει να 
απολαμβάνετε το πλήρες εύρος προηγμένων 
φορμά ήχου, όπως το Dolby Atmos. Το 
soundbar διαθέτει επίσης δύο εισόδους 
HDMI.

Σύνδεση με βοηθούς φωνητικής 
καθοδήγησης

Ρωτήστε συσκευές με Alexa ή οποιοδήποτε 
ηχείο που λειτουργεί με το Google Assistant 
για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω του 
soundbar. Προτιμάτε το Siri; Αυτό το 
soundbar λειτουργεί με το Apple AirPlay 2, 
έτσι μπορείτε να ρωτήσετε ελεύθερα. 
Αυξήστε την ένταση της μουσικής. 
Παραλείψτε κομμάτια. Όλα εντελώς hands-
free.

Ξεχωριστή γεωμετρική σχεδίαση
Αυτό το soundbar διαθέτει μοναδική 
κεκλιμένη σχεδίαση και μικρό ύψος. Όσον 
αφορά την τοποθέτηση, τα στηρίγματα 
τοίχου που περιλαμβάνονται εξασφαλίζουν 
πολλές επιλογές. Χάρη στις μικρές του 
διαστάσεις, το πανίσχυρο υπογούφερ 
μπορεί να γίνει σχεδόν αόρατο.
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Χαρακτηριστικά
SoundBar 2,1 με ασύρματο υπογούφερ
Ασύρματο υπογούφερ 240W μέγ. Dolby Atmos®, Συμβατότητα με DTS Play-Fi, Συνδέεται με βοηθούς 
φωνής



• Βελτίωση εικόνας: Βίντεο 4K pass-through, Dolby • Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Ηχεία
• Αριθμός καναλιών ήχου: 2,1
• Μπροστινοί οδηγοί: 2 πλήρους εύρους (Α+Δ), 2 
τουίτερ (Α+Δ)

• Εύρος συχνοτήτων soundbar: 160 - 20k Hz
• Αντίσταση SoundBar: 8 ohm x 2 + 4 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Ενεργό, Ασύρματο 
υπογούφερ

• Αριθμός γούφερ: 1
• Διάμετρος γούφερ: 5,25"
• Περίβλημα εξωτερικού υπογούφερ: Ανάκλαση 
μπάσων

• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40 - 160 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

Συνδεσιμότητα
• Αναπαραγωγή USB
• 2 είσοδοι HDMI
• 1 έξοδος HDMI (eARC/ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Προστασία περιεχομένου HDMI: HDCP 1.4/2.3
• Bluetooth: Δέκτης
• 1 οπτική είσοδος
• Είσοδος Aux: 3,5 χιλ.
• WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz
• Έκδοση Bluetooth: 4,2
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη 

MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη), Μορφή 
μετάδοσης: SBC

• Σύνδεση πολλών ηχείων
• Τεχνολογία πολλών ηχείων: DTS Play-Fi πολλών 
δωματίων

• Έξυπνη αρχική οθόνη: Συμβατότητα με OK 
Google, Συμβατότητα με Alexa, Συμβατότητα με 
Apple AirPlay 2, Ενσωματωμένο Chromecast, 
Spotify Connect

• Ασύρματη σύνδεση ηχείων: Υπογούφερ
• Πρότυπο DLNA: ΟΧI

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, 
Έλεγχος έντασης ήχου του υπογούφερ

• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ταινία, Μουσική, 
Φωνητ., Γήπεδο, Συνήθης

• Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: 240 W μέγ. / 
200 W RMS (10 %THD)

• Ολική αρμονική παραμόρφωση: 10%

Βίντεο
• Διέλευση 3D

Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, 
Dolby MAT

• HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, 
Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, 
Dolby MAT

• Οπτικό: Dolby Digital, LPCM 2ch
• USB: MP3, WAV, FLAC
• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, 

MPEG4 M4A
• Bluetooth: SBC

Σχεδίαση
• Χρώμα: Ασημί
• Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Άνεση
• Τηλεχειριστήριο
• Νυκτερ. λειτ.: ΟΧI

Συμβατότητα
• Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα
• Αυτόματη αναμονή
• Τροφοδοσία ρεύματος κύριας μονάδας: 100-

240V AC, 50/60 Hz
• Τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής κύριας 
μονάδας: <0,5 W

• Τροφοδοσία υπογούφερ: 100-240V AC, 50/60 Hz
• Κατανάλωση υπογούφερ κατά την αναμονή: < 

0,5 W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, 1 μπαταρία CR2025, Καλώδιο 
ρεύματος, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, 
Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο 
παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 900 x 57 x 110 μμ
• Βάρος κύριας μονάδας: 2,4 κ.
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 122 x 403 x 300 μμ
• Βάρος υπογούφερ: 4,8 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

103 x 15 x 42,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 9,3 κ.
• Καθαρό βάρος: 7,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,1 κ.
• EAN: 48 95229 10996 4

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

105,5 x 57 x 18 εκ.
• Μικτό βάρος: 20 κ.
• Καθαρό βάρος: 14,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5,6 κ.
• GTIN: 1 48 95229 10996 1
•

Ημερομηνία έκδοσης 
2022-11-02

Έκδοση: 7.2.1

12 NC: 8670 001 68046
EAN: 48 95229 10996 4
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Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
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www.philips.com
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