Philips
Soundbar 2.1 cu
subwoofer wireless

240 W max. Subwoofer wireless
Dolby Atmos®
Compatibil cu DTS Play-Fi
Se conectează la asistenţi vocali

The one cu sunetul
din primul rând
Amplifică sunetul fiecărui film, fiecărui eveniment sportiv şi fiecărei liste de melodii. Acest
soundbar elegant cu subwoofer wireless şi Dolby Atmos îţi oferă bas superior şi voci mai
clare. În plus, este uşor de încorporat într-o configuraţie pentru mai multe camere.
Sunetul dorit pentru conţinutul pe care îl iubești
• Soundbar inteligent. Sunet cinematografic.
• 2.1 canale. 200 W RMS. 240 W max. (10 % THD)
• Dolby Atmos. Intensifică emoţia.
• Mod EQ stadion. Vei avea impresia că ești acolo
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Despachetează. Conectează. Savurează.
• Play-Fi. De la sunet în mai multe camere la sunet surround
• HDMI eARC. Bucură-te de cele mai recente formate de sunet surround.
• 4K pass-through. Două intrări HDMI
• Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Intrare optică
Control facil. Aspect distinct.
• Conectează ușor la sursele favorite
• Se conectează la dispozitivele tale preferate cu asistent vocal
• Design geometric distinct. Amplasare ușoară.
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Repere
Sunet cinematic

ambiental al mulţimii, ca și cum ai fi pe stadion!
Lasă-te captivat de fiecare moment crucial și
auzi în continuare un comentariu extrem de
clar.
Play-Fi. Sistem pentru mai multe
camere și altele

HDMI eARC
Nu pierde nimic din mixaj când ești cufundat în
acţiune. Acest soundbar este compatibil cu
HDMI eARC, o conexiune de mare viteză care
îţi oferă efectul maxim al formatelor audio
avansate, precum Dolby Atmos. Soundbarul
dispune totodată de două intrări HDMI.
Conectează-te cu asistenţi vocali

Acest soundbar aduce o nouă dimensiune a
sunetului indiferent ce vizionezi sau ce asculţi.
2.1 canalele oferă coloane sonore mai bogate,
efecte mai puternice și dialog mai clar.
Subwooferul wireless adaugă impact fiecărei
explozii și fiecărui ritm.
Dolby Atmos

Intensifică dramatismul indiferent ce vizionezi.
Acest soundbar compatibil cu Dolby Atmos
reproduce profunzimea, precum și înălţimea,
creând un sunet surround tridimensional
virtual care se propagă deasupra și în jurul tău.
Mod EQ stadion
Simte emoţia sporturilor live chiar în camera ta
de zi. Modul EQ stadion te cufundă în zgomotul

Compatibilitatea ușoară cu Play-Fi va face din
acest soundbar vedeta sistemului pentru mai
multe camere. Poţi sincroniza boxe
compatibile Play-Fi pentru sunet în mai multe
camere sau poţi chiar crea un veritabil sistem
de sunet surround – toate acestea prin
aplicaţia Philips Sound sau aplicaţia Play-Fi.
Toate sursele tale favorite
Pentru muzică, Spotify Connect îţi permite să
transmiţi semnal de cea mai bună calitate de pe
Spotify, prin Wi-Fi. De asemenea, poţi reda
liste de melodii cu sunet de înaltă rezoluţie de
pe dispozitivul mobil prin Apple AirPlay 2 sau
Bluetooth. Pentru filme și jocuri, 4K passthrough îţi permite să conectezi sursele video
4K HDR fără nicio pierdere de rezoluţie.

Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau
oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea
muzică pe soundbar. Preferi Siri? Acest
soundbar funcţionează cu Apple AirPlay 2,
astfel că poţi folosi și acest asistent. Dă muzica
mai tare. Omite melodii. Totul cu mâinile
complet libere.
Design geometric distinctiv
Acest soundbar are un design înclinat unic și o
înălţime redusă. Când vine vorba de amplasare,
suporturile incluse pentru montare pe perete
îţi oferă mai multe opţiuni. Designul compact al
subwooferului puternic ajută la mascarea mai
ușoară a acestuia.
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Specificaţii
Difuzoare

• Număr de canale de sunet: 2.1
• Difuzoare unitate principală: S: toată gama +
tweeter; D: toată gama + tweeter
• Interval de frecvenţe soundbar: 160 - 20.000 Hz
• Impedanţă soundbar: 8 ohmi x 2 + 4 ohm
• Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
• Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40 - 160 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm
• Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redare USB
Intrare HDMI x 2
Ieșire HDMI (eARC/ARC) x 1
EasyLink (HDMI-CEC)
Protecţie a conţinutului HDMI: HDCP 1.4/2.3
Bluetooth: Receptor
Conexiuni wireless: Bluetooth 4.2
Intrare optică x 1
Intrare AUX: 3,5 mm
WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
DTS Play-Fi în mai multe camere
Funcţionează cu Google
Funcţionează cu Alexa
Funcţionează cu Apple Airplay 2
Chromecast încorporat
Spotify Connect

Sunet

• Îmbunătăţirea sunetului: Control înalte și joase,
Control volum pentru subwoofer
• Setări egalizator: Film, Muzică, Voce, Stadion,
Personalizat
• Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 240
W max. / 200 W RMS (10 % THD)

Video

• Îmbunătăţirea imaginii video: 4K Video Passthrough, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Formate audio acceptate

• 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
• Optic: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
• USB: MP3, WAV, FLAC

• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC,
MPEG4 M4A
• Bluetooth: SBC

Design

• Culoare: Argintiu
• Montare pe perete

Confort

• Mod Noapte: Nu

Alimentare

• Standby automat
• Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60
Hz
• Consum de energie unitate principală în standby: <
0,5 W
• Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
• Consum în regim standby subwoofer: < 0,5 W

Accesorii

• Accesorii incluse: Telecomandă, 1 baterie CR2025,
Cablu de alimentare, Dispozitiv de montare pe
perete, Ghid de iniţiere rapidă, Certificat de
garanţie internaţională

Dimensiuni
•
•
•
•

Unitate principală (l x H x A): 900 x 57 x 110 mm
Greutate unitate principală: 2,4 kg
Subwoofer (l x î x A): 122 x 403 x 300 mm
Greutate subwoofer: 4,5 kg

Dimensiunile ambalajului

•
•
•
•
•
•
•
•

Tip ambalaj: Cutie
Număr de produse incluse: 1
Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
103 x 15 x 42,5 cm
Greutate brută: 9,3 kg
Greutate netă: 7,2 kg
Greutate proprie: 2.1 kg
EAN: 48 95229 10996 4

Cutie exterioară

•
•
•
•
•
•

Număr de ambalaje: 2
Cutie exterioară (L x L x Î): 105,5 x 57 x 18 cm
Greutate brută: 20 kg
Greutate netă: 14,4 kg
Greutate proprie: 5,6 kg
GTIN: 1 48 95229 10996 1

•
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