
 

 

Philips
Boxă soundbar

2.0 canale
Bluetooth®

cu Asistent Google

TAPB400
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uzică, filme şi altele. 
rebuie doar să ceri.
ţine sunet TV mai bogat de la soundbarul inteligent cu care poţi vorbi. Poţi întreba Asistentul Google 

 pe soundbar pentru a găsi filme, muzică şi multe altele. Sau poţi controla dispozitivele inteligente din 

uinţă compatibile cu Asistentul Google. Vrei să reduci intensitatea luminilor? Doar cere.

Soundbarul cu care poţi vorbi
• Asistent Google integrat. Comandă vocală AI
• Intrare optică, intrare audio și coaxială digitală
• Bluetooth. Redă în timp real muzică cu sunet mai puternic

Sunet TV mai bogat
• 2 canale. Difuzoare pentru toată gama de frecvenţe
• Radiatoare pasive pentru bas mai profund
• Grilă metalică robustă pentru sunet clar

Vezi. Ascultă. Savurează.
• Design cu profil redus al soundbarului
• Se poate amplasa pe masa televizorului, pe perete sau pe orice suprafaţă plană
• Suporturi de perete incluse



 Sunet mai bogat
Trosnetul făcut de foc. Urletul mulţimii. Cele două 
canale introduc niveluri noi de sunet pentru filmele și 
emisiunile tale preferate, iar radiatoarele pasive 
intensifică basul.

Soundbar inteligent
Cu Asistentul Google integrat, îi poţi cere acestui 
soundbar să obţină cele mai recente știri, să îţi 
găsească emisiunea preferată sau chiar să verifice în 
ce alte filme a mai jucat un anumit actor! De 
asemenea, îi poţi solicita Asistentului Google să 
controleze dispozitivele inteligente de acasă, 
compatibile cu Asistentul Google. Iar cu 
microfoanele cu rază mare de acţiune, solicitările tale 
vor fi auzite din orice parte a camerei.

Pregătită pentru melodiile tale preferate
Filmul s-a terminat? Este timpul pentru o discuţie 
despre finalul serialului? După ce drama de pe ecran 
s-a încheiat, poţi comuta boxa soundbar la modul 
Bluetooth și poţi pregăti o listă de redare. Sau poţi 
face streaming prin Chromecast. Ori reda melodiile 
direct de la portul de intrare audio. Te vei bucura de 
același sunet mai bogat, indiferent ce îţi place să 
asculţi.

Design distinctiv
Această boxă soundbar dispune de un design simplu, 
plăcut și cu înălţime redusă. Când vine vorba de 
amplasare, suporturile incluse pentru montarea pe 
perete îţi oferă mai multe opţiuni.
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Cutie exterioară
• GTIN: 1 48 95229 10134 7
• Număr de ambalaje: 4

Sunet
• Îmbunătăţirea sunetului: Film, Muzică, Știri
• Putere de ieșire difuzor: 15 W x 2 + PR
• Putere totală RMS @ 10% THD: 15 x 2 (1 %) W

Difuzor
• Nr. de canale audio: 2.0
• Configuraţie: Stânga + dreapta pentru gama 

completă
• Gama completă: 2,25” x 2
• Grilă pentru difuzor: Plasă metalică

Conectivitate
• Conexiuni spate: Mufă de intrare audio de 3,5 mm, 

Intrare optică digitală
• Conexiune wireless: Bluetooth 4.2

Confort
• Controlul volumului: Comutator tactil
• Eco Power standby: Modul standby în reţea
• Respectarea Directivei CE ErP

Alimentare
• Adaptor c.a./c.c.: mufă interschimbabilă (VDE + BS)
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor de curent electric, 

Telecomandă, Dispozitiv de montare pe perete, 
Ghid de iniţiere rapidă, Certificat de garanţie 
internaţională

• Altele: baterie, Autocolant POS

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

58 x >6,75 x 10,7 cm
• Greutate: 1,955 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

72,5 x 13 x 15,5 cm
• Greutate brută: 2,71 kg
• Greutate netă: 1,955 kg
• Greutate proprie: 0,755 kg
• EAN: 48 95229 10134 0
•

Specificaţii
Boxă soundbar
2.0 canale Bluetooth®, cu Asistent Google
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