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Brukerhåndbok
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www.philips.com/welcome
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1 Viktig
Les og forstå alle instruksjoner før du bruker
produktet. Hvis skade oppstår som følge av
unnlatelse i å følge instruksjonene, vil ikke
garantien være gyldig.

Hjelp og støtte
For omfattende støtte på nett, gå til
www.philips.com/support for å:
• laste ned bruksanvisning og hurtigstartguide
• se instruksjonsvideoer (kun tilgjengelig for
utvalgte modeller)
• finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ)
• sende spørsmål til oss på e-post
• snakke med vår støtterepresentant.
Følg instruksjonene på nettsiden for å velge
språk og skriv deretter inn modellnummeret til
produktet ditt.
Alternativt kan du kontakte Kundeservice i lande
ditt. Før du tar kontakt ber vi deg skrive ned
produktets modellnummer og serienummer.
Denne informasjonen finner du på bak- eller
undersiden av produktet.

Viktige sikkerhetsanvisninger
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Les disse instruksjonene.
Ta vare på disse instruksjonene
Ta hensyn til alle advarslene.
Følg alle instruksjoner.
Ikke bruk dette apparatet nær vann.
Rengjør kun med en tørr klut.
Ikke blokker ventilåpninger. Installer
i henhold til produsentens instrukser.
Ikke installer nær varmekilder, som
radiatorer, ovner eller andre apparater
(inkludert forsterkere) som produserer
varme.
Ikke forhindre sikkerhetsfunksjonen
til den polariserte kontakten eller
jordingskontakten. En polarisert kontakt har
to blader, ett bredere enn det andre. En
NO

•

•
•

•
•

•

jordingskontakt har to blader og en tredje
jordingspinne. Det brede bladet eller den
tredje pinnen er der for din sikkerhet. Hvis
medfølgende kontakt ikke passer
i stikkontakten, ber vi deg ta kontakt med
elektriker for å skifte ut den foreldede
stikkontakten.
Beskytt strømkabelen mot å bli tråkket
på eller klemt, spesielt ved kontakter og
stikkontakter samt der disse kommer ut fra
Bluetooth-vekkerklokken.
Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av
produsenten.
Bruk kun med tralle, stativ,
tripod, brakett eller bord som
spesifisert av produsenten eller
solgt sammen med apparatet.
Når tralle brukes, være forsiktig ved flytting
av trallen og apparatet for å unngå skade
grunnet velting.
Trekk ut apparatets kontakt fra støpselet
i tordenvær eller dersom det ikke skal
brukes på en lengre periode.
Overlat all service til kvalifisert fagperson.
Service er nødvendig når apparatet har blitt
skadet på noen måte, som at strømledning
eller støpsel er skadet, væske har blitt
sølt eller objekter har falt inn i apparatet,
apparatet har vært utsatt for regn eller fukt,
ikke fungerer normalt, eller har falt i gulvet.
FORSIKTIGHET ved bruk av batteri –
For å forhindre batterilekkasje, som kan
føre til skade på person, eiendom eller på
klokkeradioen:
• Installer alle batterier riktig, med + og som markert på enheten.
• Ikke bland batterier (gamle og nye eller
karbon og alkaline, osv.).
• Fjern batteriene når klokkeradioen ikke
er i bruk over lang tid.
• Batteriene må ikke utsettes for
overdreven varme, slik som solskinn, ild
eller lignende.
• Materiale med perklorat – kan kreve
spesialhåndtering Se www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Produktet/fjernkontrollen kan inneholde
et mynt- eller knapplignende batteri, som
potensielt kan svelges. Hold alltid batteriet
utenfor barns rekkevidde! Hvis batteriet
svelges kan det føre til alvorlig skade eller
død. Det kan oppstå alvorlig, innvendig
brannskade innen to timer etter svelging.
Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du
mistenker at batteriet er blitt svelget eller
befinner seg inne i kroppen.
Hold alltid alle nye og brukte batterier
utenfor barns rekkevidde ved bytte av
batteri. Sørg for at batterirommet er helt
lukket etter at du har byttet batteri.
Hvis batterirommet ikke kan lukkes
ordentlig, må bruk av produktet opphøre.
Hold det utenfor barns rekkevidde og
kontakt produsenten.
Apparatet skal ikke utsettes for drypp
eller søl.
Ikke plasser mulige fare på apparatet (f.eks.
væskefylte objekter, tente stearinlys).
Dette apparatet kan inneholde bly og
kvikksølv. Avhendes i overensstemmelse
med lokale, eller statlige lover og regler.
Kontakt lokale myndigheter for informasjon
om avhending og gjenvinning. For ytterligere
hjelp med gjenvinningsalternativer kan du
kontakte www.mygreenelectronics.com,
www.eiae.org eller www.recycle.philips.com.
Der hovedstøpselet eller en apparatkopler
brukes som frakoblingsinnretning skal
frakoblingsinnretningen være klar til bruk.
Ikke plasser dette apparatet på møbler som
kan veltes av barn eller voksne som lener
seg mot, trekker i, står på eller klatrer på
dem. Hvis apparatet faller, kan det forårsake
alvorlig personskade eller død.
Dette apparatet skal ikke plasseres i
innebygde installasjoner som f.eks. en
bokhylle eller et stativ, med mindre det er
tilstrekkelig ventilert. Sørg for at du har en
avstand på 7,8 tommer (20 cm) eller mer
rundt apparatet.

Klasse II-utstyrssymbol

Dette symbolet indikerer at enheten har et
dobbeltisolert system.
Kjenn til disse sikkerhetssymbolene
Dette "lynet" betyr at uisolert
materiale i enheten kan føre
til elektrisk støt. Av hensyn til
sikkerheten til alle i husholdningen
må du ikke fjerne produktets deksel.
Utropstegnet drar
oppmerksomheten til funksjoner som
du kan lese om i den medfølgende
litteraturen. Les den nøye for
å hindre drifts- og vedlikeholdsproblemer.
ADVARSEL: For å redusere faren for brann
eller elektrisk støt skal apparatet ikke utsettes
for regn eller fuktighet, og gjenstander fylt med
væske, for eksempel vaser, skal ikke plasseres på
apparatet.
ADVARSEL: For å hindre elektrisk støt må du
sette det brede bladet på kontakten helt inni den
brede åpningen.

Vedlikehold av produktet
Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Omsorg for miljøet
Avhending av gamle produkter og batterier

Produktet ditt er utformet og produsert med
resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og
komponenter av høy kvalitet.

NO
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2 Din SoundBar
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet
dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier som er dekket av det europeiske
direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall.
Informer deg om det lokale separate
innsamlingssystemet for elektriske og
elektroniske produkter og batterier. Følg lokale
regler og kast aldri produktet og batteriene med
vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av
gamle produkter og batterier bidrar til
å forhindre negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse.

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen
til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som
Philips tilbyr, registrerer du SoundBar på
www.philips.com/welcome.

Hovedenhet
Denne delen inneholder en oversikt over
hovedenheten.

Ta ut engangsbatteriene
For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om
installasjon av batteri.

Samsvar
Dette produktet overholder EFs krav til
radiointerferense.
Herved erklærer MMD Hong Kong Holding
Limited at dette produktet er i samsvar med
de grunnleggende kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner
samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Slå lydplanken på eller sett den
i standbymodus.
(KILDE)
Velg en inngangskilde for lydplanken.
Volum +/Øke eller senke volumet.
Trykk på mikrofonen for å starte/oppheve
lyddemping.
Mikrofon
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Lydplankens LED-indikator
STRØM PÅ:
• Viser LED-indikator for standard
inngangskilde ved første gangs bruk,
går deretter til siste status, f.eks.
innganskilde, LED-indikator, volumnivå
og mikrofondemping på/av
(Merk: hvis det ikke utføres noen
handlinger innen 3 minutter, slås
LED-indikatoren automatisk av).
• Standby: LED-indikatoren for kilde
lyser svakt før.

• Tilkoblet: konstant blå
• Frakoblet: den blå LED-lampen blinker
sakte

BASS- OG DISKANTSTATUS:
(nivåområde:-12~+12, standardnivå: 0)
• (MERK: HVIS BASS OG DISKAN-nivået
er over 0, vil de fire RGB-LED-lampene
lyse fra venstre mot høyre;
BASS OG DISKANT-nivået er 0, ingen
indikator; BASS OG DISKANT-nivået
er under 0, de fire RGB-LED-lampene
lyser fra høyre mot venstre.)

VOLUM DEMPET:
• Trykk på volumdempeknappen på
fjernkontrollen. LED-lampen endrer
farge til hvit (lyddemping fortsetter
når du bytter til en annen kilde). Trykk
på volumdempeknappen igjen. LEDlampen skifter tilbake til LED-lampe for
den aktuelle kilden.

• En av de fire RGB-LED-lampene lyser
fra dempet til full lysstyrke når BASS
OG DISKANT-nivået er +3/-3 i 0,5 s.
• To av fire RGB-LED-lamper lyser når
BASS OG DISKANT-nivået er
+6/-6 i 0,5 s, den første LED-lampen
lyser konstant, den andre LED-lampen
går fra dempet til full lysstyrke.
• Tre av fire RGB-LED-lamper lyser når
BASS OG DISKANT-nivået er
+9/ -9 i 0,5 sekunder. De to første LEDlampene lyser kontinuerlig, mens den
tredje går fra svak til kraftig lysstyrke.
• Fire RGB-LED-lamper lyser når BASS
OG DISKANT-nivået er +12/ -12
i 0,5 sekunder. De tre første
LED-lampene lyser kontinuerlig, mens
den tredje går fra svak til kraftig lysstyrke.
BLUETOOTH-STATUS:
• Sammenkoblingsmodus: den blå LEDlampen blinker raskt

MIKROFONDEMPINGSSTATUS:
• Mikrofon dempet: 4 RGB oransje
AUX IN-STATUS:
• AUX IN / lyd inn: konstant grønn
OPTISK INN-STATUS:
• OPTISK INN: Konstant lilla
HDMI INN-STATUS:
• HDMI ARC: Konstant cyan

GOOGLE-ASSISTENTAKTIVATOR:
• System boost-up: 4 RGB LED-lamper
blinker sakte hvitt.
• Tilbakestilling til fabrikkinnstilling:
4 RGB-LED-lamper lyser konstant hvitt
og dempes etter 0,5 s.
• Venter på triggerord: 4 RGB-LEDlamper er slått av.
• Triggerord utløst: se animasjonene
i Google Assistant
• Se animasjonene i Google Assistant
under utføring av talekommandoer.
• Se animasjonene i Google Assistant
under behandling av talekommandoer.
• Se animasjonene i Google Assistant
under resultater av talekommandoer.
• Kommando tidsavbrutt: 4 RGBLED-lamper blinker raskt 3 ganger.
Fastvareoppdatering: 4 RGB
LED-lamper blinker sakte hvitt.
• Nå maksimalt volum 4 RGB-LEDlamper blinker raskt hvitt to ganger.
Subwooferens LED-indikator
• Sammenkoblingsmodus: rød
LED-lampe
• blinker Tilkoblet: konstant rød

NO
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Fjernstyring

1.	 Knapp
Veksler mellom PÅ- og AV-modus på
enheten.
2. Trykk for å snakke
Trykk for å aktivere trykk-for-å-snakkefunksjonen.
3.

Knapp
Demper enheten eller gjenoppretter lyden.

4. VOL +-knappen
Øker volumet.
5.
Hold inne kort for å kontrollere
musikkavspilling: forrige, spor, pause / spill,
neste spor.
6. VOL --knappen
Senke volumet.
7. BASS-knappen
Øke eller senke BASS-volumet.
8. DISKANT-knappen
Øke eller senke diskantvolumet.
9. KILDE-knappen
Hold inne kort for å bytte kilde:
HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX.

6
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Kontakter
Dette avsnittet inneholder en oversikt over
koblingene som er tilgjengelige for SoundBarand
SoundBar.

3 Koble til
Denne delen hjelper deg å koble lydplanken til
en TV og andre enheter.
Se hurtigstartveieldningen for informasjon om
de grunnleggende koblingene til SoundBar og
tilbehøret.
Merk
• Se typeskildet på baksiden eller undersiden
av produktet for identifikasjon og
tilførselsklassifikasjoner.
• Før du lager eller endrer tilkoblinger, må du
kontrollere at alle enhetene er koblet fra
strømuttaket.

Plassering
Plasser lydplanken eller subwooferen som vist
nedenfor.

HDMI
HDMI (ARC) Koble til HDMI ARC på
TV-en.
OPTISK
Koble til optisk lydutgang på TV eller digital
enhet.

10 cm/4"

1 m/
3 fot

AUX
Analog lydinngang, for eksempel en
MP3-spiller (3,5 mm stereo).
DC INN
Koble lydplanken til strømforsyningen.
AC IN
Koble subwooferen til strømforsyningen.

NO
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Koble til lydplanken og
subwooferen

Sammenkoble subwooferen
manuelt
•

•

•

•
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Hvis lydplanken og subwooferen
er sammenkoblet med standard
fabrikkinnstillinger vil de sammenkobles
automatisk innen noen sekunder når
enheten slås på. Hvis de ikke sammenkobles
innen 10 sekunder vil subwooferens røde
LED-lampe blinke sakte til de pares.
Hvis subwooferen og lydplanken mister
forbindelsen (f.eks. hvis stømmen slås av),
vil de koble seg til igjen automatisk. Hvis
enheten fortsatt ikke kobles til, må du gå til
manuell sammenkobling.
Når lydplanken er i standbymodus i 1
minutt, vil også subwooferen settes
i standbymodus, og LED-indikatoren slås av.

NO

Hvis subwooferen ikke kan kobles til
lydplanken automatisk, kan brukeren
sammenkoble dem manuelt ved å følge
prosessen nedenfor.
Hold inne kilde- og vol+-knappen på
lydplanken i 3 sekunder, og hold inne
sammenkoblingsknappen på subwooferen
i 3 sekunder. Lydplankens LED-indikator
og subwooferens røde LED-lampe
blinker raskt til de er sammenkoblet med
hverandre. Etter tilkoblingen lyser
LED-indikatoren kontinuerlig.

Koble til lyd fra TV og andre
enheter
Alternativ 1: Koble til lyd gjennom en
HDMI-kabel
Beste lydkvalitet
OPTISK
DIGITAL INN

1
HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1

Bruk en HDMI-kabel til å koble HDMItilkoblingen på lydplanken til HDMI UT eller
en annen enhet.

Bruk en optisk kabel til å koble den
OPTISKE koblingen på lydplanken til
OPTISK UT-kontakten på TV-en eller en
annen enhet.
• Den digitale optiske kontakten kan
være merket SPDIF eller SPDIF UT.

Alternativ 3: Koble til lyden gjennom
en 3,5 mm steroelydkabel
Beste lydkvalitet

Alternativ 2: Koble til lyd gjennom en
digital optisk kabel

AUX

Beste lydkvalitet

OPTISK
DIGITAL INN

OPTISK UT

OPTISK
DIGITAL INN

AUX

OPTISK UT

1

Bruk en 3,5 mm stereolydkabel til å koble
AUX-kontakten på lydplanken til AUXkontakten på TV-en eller en annen enhet.

NO
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4 Slik bruker du
SoundBar
Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken
til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.
Før du starter
•

•

Utfør de nødvendige tilkoblingene som
beskrevet i hurtigstartveiledningen, eller last
ned brukerhåndboken fra
www.philips.com/support.
Sett SoundBar til riktig kilde for andre
enheter.

Justere volum
1 Trykk på +/- (volum) for å øke eller minske
volumnivået.
• Demp lyden ved å trykke på .
• Gjenopprett lyden ved å trykke på
på nytt eller trykke på +/- (volum).
Volumnivåstatus:

•

En av fire RGB-LED-lamper går fra svak til
kraftig lysstyrke når volumnivået er 25 %
i 0,5 sekunder.

•

To av fire RGB-LED-lamper lyser når
volumnivået er 50 % i 0,5 sekunder. Den
første LED-lampen lyser kontinuerlig, mens
den andre går fra svak til kraftig lysstyrke.

•

Tre av fire RGB-LED-lamper lyser når
volumnivået er 75% i 0,5 sekunder. De to
første LED-lampene lyser kontinuerlig, mens
den tredje går fra svak til kraftig lysstyrke.

•

Fire RGB-LED-lmaper lyser når volumnivået
er maksimalt i 0,5 sekunder. De tre første
LED-lampene lyser kontinuerlig, mens den
fjerde går fra svak til kraftig lysstyrke.
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MP3-spiller
Koble til MP3-spilleren for å spille av lydfiler eller
musikk.
Dette trenger du
•
•

1
2
3

An MP3-spiller.
En 3,5 mm stereolydkabel.
Bruk den 3,5 mm lange stereolydkabelen til
å koble MP3-spilleren til AUX-kontakten på
SoundBar.
Trykk på på fjernkontrollen for å velge
AUX-modus.
Trykk på knappene på MP3-spilleren for
å velge og spille av lydfiler eller musikk.

Dette trenger du

TV-avspilling

•

Koble til TV-en for å spille av lydfiler eller musikk.
Dette trenger du
•
•

1
2
3

•

En TV med HDMI-kontakt.
En HDMI-lydkabel.

1

Bruk en HDMI-kabel til å koble TV-en til
HDMI-kontakten på SoundBar.
Trykk på INPUT/SOURCE på TV-ens
fjernkontroll for å velge HDMI-modus.

2

Trykk på SOURCE på lydplankens
fjernkontroll for å velge HDMI-modus.

3

4

KILDE

5
Spille av lyd via Bluetooth
Med Bluetooth kobler du SoundBar til
Bluetooth-enheten (f.eks. en iPad, iPhone, iPod
Touch, Android-telefon eller bærbar PC), så kan
du lytte til lydfilene som er lagret på enheten
gjennom SoundBar-høyttalerne.

En Bluetooth-enhet som støtter Bluetoothprofilene A2DP og AVRCP og har
Bluetooth-versjon 5.0.
Driftsområdet mellom SoundBar og en
Bluetooth-enhet er ca. 4 meter (13 fot).
Trykk på på fjernkontrollen for å sette
SoundBar i Bluetooth-modus.
Lydplankens indikator blinker blått.
På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth,
søker etter og velger Philips TAPB405
for å starte tilkoblingen (se Bluetoothenhetens brukerhåndbok for informasjon
om hvordan du aktiverer Bluetooth).
Lydplankens indikatorlampe blinker
blått under tilkoblingen.
Vent til lydplankens indikator lyser
kontinuerlig blått.
Hvis tilkoblingen mislykkes, vil
indikatoren blinke kontinuerlig med
lavere hastighet
Velg og spill av lydfiler eller musikk på
Bluetooth-enheten din.
• Hvis du mottar et anrop mens
musikken spilles av, dempes musikken.
• Hvis Bluetooth-enheten har støtte for
AVRCP-profil, kan du trykke på
på fjernkontrollen for å hoppe over et
spor eller trykke på
for å pause/
fortsette avspillingen.
Velg en annen kilde for å avslutte Bluetooth.
• Når du går tilbake i Bluetooth-modus,
vil Bluetooth-tilkoblingen forbli aktiv.
Merk

• Musikkstrømming kan forstyrres av hindringer
mellom enheten og SoundBar, for eksempel
vegger, metallhus som dekker enheten eller
andre enheter i nærheten som bruker samme
frekvens.
• Hvis du vil koble SoundBar til en annen
Bluetooth-enhet, må du trykke på
på
fjernkontrollen for å velge Bluetooth-modus
og holde inne
for å koble fra den tilkoblede
Bluetooth-enheten.
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Googles taleassistent
Bare begynn med "OK Google", og still spørsmål
eller be den gjøre ting som for eksempel
følgende:
"Spill litt jazz"
"Skru opp lyden"
"Start 13 minutters nedtelling for pizza"
"Trenger jeg paraply i dag?"

TRINN
1

Available on the

App Store

GET IT ON

Google Play

Google Home
Lat ned og kjør Google Home-appen på en telefon eller et
nettbrett. Konfigurer enheten din i Google Home-appen.

Innebygget Google
Chromecast
Følg disse tre trinnene for å få glede av denne
funksjonen:
1. Koble en telefon eller et nettbrett til samme
Wi-Fi-nettverk som høyttaleren som bruker
Google Home-appen.
2. Strøm podcaster, musikk og mer fra over
100 Chromecast-aktiverte apper. Trykk på
strømmeknappen i en Chromecast-aktivert
app for å spille av.
3. Trykk på strømmeknappen i en
Chromecast-aktivert app for å spille av
musikk fra høyttaleren.

TRINN
2

TRINN
3

Sammenkoble med en Bluetooth-enhet
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AirPlay 2
Det kreves iOS 11.4 eller nyere på enheten for
å kontrollere denne høyttaleren, som tillater
AirPlay 2.

Konfigurer enheten din i Apple
Home-appen på en iPhone eller iPad.
1.

Koble iOS-enheten til Wi-Fi.

2.

Følg konfigureringsprosessen for Apple
Home-appen.

I

Åpne Apple Home-appen.

II

Klikk på "+"-ikonet og velg "Legg til tilbehør".

III

Klikk på "Har ingen kode eller kan ikke
skanne".

IV

Søk etter enheten og klikk på enhetens
navn når den oppdages.

V

Når du blir bedt om å legge utstyret til
nettverket, klikker du på Tillat.

VI

Vent på nettverkstilkoblingen.

VII

Etter at nettverket er tilkoblet, legges
tilbehøret til.

VIII Gå til Hjem, der du finner enheten du
nettopp la til.

3.

Når lydplanken er koblet til nettverket, kan
du spille musikk til lydplanken via AirPlay.

I

Velg en musikkspiller, f.eks. Applemusikkappen, og klikk på AirPlay-ikonet.

II

Velg enhetens navn og klikk for å koble
til. Bruk avspillingskontrollene mens du
strømmer, f.eks. volum opp/ned, spill
av / pause, forrige/neste osv.

Bruk av merket for "Works with Apple" betyr at et tilbehør
er utformet for å fungere spesielt med teknologien som
identifiseres med merket, og er sertifisert av utvikleren til
å møte Apples standarder for ytelse.
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Bruke fabrikkinnstillinger
Når høyttaleren er på, kan du trykke på VOL- og
VOL+ i 15 sekunder for å slå høyttaleren av og
tilbakestille til standardinnstillinger.

5 Veggmontert
Merk
• Feil veggmontering kan føre til ulykker,
personskade eller skade på utstyr. Hvis du har
spørsmål, kan du kontakte brukeravdelingen
i landet du bor i.
• Før SoundBar veggmonteres, må du forsikre deg
om at veggen tåler vekten.

Skruenes lengde/diameter
Avhengig av hvilken type veggmontering du
velger for SoundBar, må du sørge for å bruke
skruer med passende lengde og diameter.
3,0-3,5 mm / 0,12"-0,14"

4 mm/
0,16"

> 35 mm/0,378"

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for
informasjon om hvordan du monterer SoundBar
1)	Bor to huller i veggen.
2)	Fest dyelene og skruene i hullene.
3)	Heng SoundBar på festeskruene.

14
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6 Produktspesifikasjoner
Merk
• Utforming og spesifikasjoner kan endres uten
varsel.

Forsterker
•
•
•
•
•

Total RMS-utgangseffekt
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
Frekvensrespons: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
Signal-til-støy-forhold:
> 88 dB (CCIR) / (A-vektet)
Total harmonisk forvrengning: < 1 %
Inngangsfølsomhet:
• LINJE INN: 500 mV +/- 50 mV

•

•

S/PDIF digital lydinngang:
• Optisk: TOSLINK
Samplingfrekvens:
• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Konstant bithastighet:
• MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth
•
•
•

Lydplanke
• Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Strømforbruk: 18 V/2 A
• Strømforbruk ved standby: ≤ 2,5 W
• Mål (B x H x D): 800 x 67,5 x 107 mm
• Vekt: 2,09 kg
• Innebygde høyttalere: 2 x full rekkevidde
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x tweeter (19,05 mm / 0,75", 6 ohm)
Subwoofer
• Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Strømforbruk: 60 W
• Strømforbruk ved standby: ≤ 2 W
• Mål (B x H x D): 300 x 343 x 150 mm
• Vekt: 5,08 kg
• Innebygde høyttalere: 1 x frekvens
(133 mm / 5,25",4 ohm)

Fjernkontrollbatterier

Lyd
•

Hovedenhet

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon: 4.2
Frekvensbånd/utgangseffekt:
2402 - 2480 MHZ / ≤12 dBm

•

2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 er i samsvar med EUs energilovgivning.
TAPB405 samsvarer med Europakommisjonens
forskrift (EC) nr. 1275/2008 (EU) nr.
801/2013 som nettverksutstyr med høy
nettverkstilgjengelighet (HINA-utstyr og utstyr
med HiNA-funksjonalitet).
Strømforbruk
Standby: I/R
Nettverk i standby: I/R
Aktiv standby*: 3 W
*	Aktiv standby: TAPB405 er tilkoblet et
trådløst nettverk, men har ingen aktive
lydfunksjoner.
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7 Feilsøking
Advarsel
• Fare for elektrisk støt. Fjern aldri produktets
deksel.

Forsøk aldri å reparere produktet selv, da dette
kan ugyldiggjøre garantien.
Hvis du har problemer med bruk av dette
produktet må du sjekke følgende punkt før du
ber om service.
Hvis du fortsatt har problemer, kan du få støtte
på www.philips.com/support.

Hovedenhet
Knappene på SoundBar virker ikke.
• Koble SoundBar fra strømforsyningen
i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Lyd
Ingen lyd fra SoundBar-høyttalerne
• Koble lydkabelen fra SoundBar til din TV
eller en annen enhet.
• Tilbakestill SoundBar til fabrikkinnstillingene.
• Velg riktig lydkilde på fjernkontrollen.
• Påse at audio fra SoundBar ikke er dempet.
Forvrengt lyd eller ekko.
• Hvis du spiller av lyd fra TV gjennom
SoundBar, pass på at TV-en er dempet.

Bluetooth
En enhet kan ikke kobles til lydplanken.
• Enheten støtter ikke de kompatible
profilene som kreves for SoundBar.
• Du har ikke aktivert enhetens Bluetoothfunksjon. Se enhetens brukerveiledning for
hvordan du aktiverer funksjonen.
• Enheten er ikke korrekt tilkoblet. Koble
til enheten korrekt. (se "Spill av lyd via
Bluetooth" på side 10)
16
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•

SoundBar er allerede koblet til en annen
Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede
enheten og prøv igjen.

Kvalitet på lydavspilling fra en Bluetooth-enhet
er dårlig.
• Bluetooth-mottakingen er dårlig. Flytt
enheten nærmere SoundBar eller fjern
eventuelle hindringer mellom enheten og
SoundBar.
Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobler seg
til og fra hele tiden.
• Bluetooth-mottakingen er dårlig. Flytt
enheten nærmere SoundBar eller fjern
eventuelle hindringer mellom enheten og
SoundBar.
• Slå av Bluetooth-enhetens Wi-Fi-funksjon
for å unngå interferens.
• For noen Bluetooth-enheter kan Bluetoothforbindelsen deaktiveres automatisk for
å spare strøm. Dette er ikke en feil ved
SoundBar.

Bluetooth®-ordet, -merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG.
Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in og andre tilknyttede merker og logoer er varemerker som tilhører
Google LLC. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
Apple og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.
De adopterte varemerkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Philips og Philips-skjoldet er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og
brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til
MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong
Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

