Smart soundbar
PB405

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/welcome

Bruksanvisning

Innehåll
1

2

3

4

Viktigt

2

Hjälp och support
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Ta hand om din produkt
Ta hand om miljön
Överensstämmelse

2
2
3
3
4

Din soundbar

4

Huvudenhet
Fjärrkontroll
Anslutningar

4
6
7

Anslut

7

Placering
Anslut soundbarhögtalaren och subwoofern
Para ihop subwoofern manuellt
Anslut ljud från TV och andra enheter

7
8
8
9

Använda soundbarhögtalaren

10

Justera volymen
MP3-spelare
TV
Spela upp ljud via Bluetooth
Google röstassistent
Google Chromecast Built-in
AirPlay 2
Använd fabriksinställningarna

10
10
11
11
12
12
13
14

5

Väggmontering

14

6

Produktspecifikationer

15

7

Felsökning

16

SV

1

11 Viktigt

••

Läs och förstå alla instruktioner innan du
använder produkten. Garantin gäller inte vid
skador som orsakas av att instruktionerna inte
följs.

Hjälp och support

••

För omfattande onlinesupport, besök
www.philips.com/support för att:
•• ladda ner bruksanvisningen och
snabbstartguiden
•• titta på videohandledning (endast tillgängligt
för utvalda modeller)
•• hitta svar på vanliga frågor
•• mejla oss en fråga
•• chatta med vår supportrepresentant.
Följ instruktionerna på webbplatsen för
att välja ditt språk, och ange sedan ditt
produktmodellnummer.
Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt
land. Anteckna produktens modellnummer och
serienummer innan du kontaktar oss. Du hittar
denna information på baksidan eller undersidan
av produkten.

••

Viktiga säkerhetsinstruktioner

••

••
••
••
••
••
••
••
••
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Läs dessa instruktioner.
Behåll dessa instruktioner.
Följ alla varningar.
Följ alla anvisningar.
Använd inte denna apparat nära vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens
instruktioner.
Installera inte nära värmekällor som
element, varmluftsutsläpp, spisar eller
andra apparater (inklusive förstärkare) som
producerar värme.
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••

••
••

Åsidosätt inte säkerhetssyftet med
polariserade eller jordade kontakter. En
polariserad kontakt har två stift där det ena
stiftet är bredare En jordad kontakt har två
stift och ett tredje jordstift Det tjockare
stiftet/jordstiftet är en skyddsfunktion.
Kontakta en elektriker för att få det
obsoleta uttaget utbytt om den medföljande
kontakten inte passar i dina nätuttag.
Placera nätsladden så den inte blir trampad
eller vikt, särskilt vid kontakter, extrauttag
och vid apparatens eluttag.
Använd endast tillsatser/tillbehör som
anges av tillverkaren.
Använd endast med vagn, ställ, stativ,
konsol eller bord som
specificerats av tillverkaren eller
säljs med apparaten. När vagn
används ska du vara försiktig när
du flyttar vagnen/apparatkombinationen för
att undvika att den tippar över och skadas.
Koppla bort apparaten under åskväder
eller om den inte används på en längre tid.
Hänvisa all service till kvalificerad
servicepersonal. Service krävs när apparaten
har skapats på något sätt, t.ex. en skadad
kontakt eller strömkabel, om vätska har
spillts eller objekt har fallit in i apparaten,
om apparaten har utsatts för regn eller
fukt, inte fungerar på korrekt sätt, eller har
tappats.
Batterianvändning - VARNING -För att
förhindra batteriläckage som kan leda till
personskador, materiella skador eller skador
på enheten:
•• Installera alla batterier korrekt, + and som markerat på enheten.
•• Blanda inte batterier (gamla och nya
eller kol- och alkaliska, etc.).
•• Ta ur batterierna när apparaten inte
ska användas under en längre tid.
•• Batterierna får inte utsättas för
överdriven värme som solsken, eld
eller liknande.
•• Perkloratmaterial - speciell hantering
kan behövas. Gå till www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

••

••
••

••
••
••
••

••

••

••

Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla
ett litet runt batteri, som kan sväljas. Håll
batteriet utom räckhåll för barn hela tiden!
Vid förtäring kan batteriet orsaka allvarliga
personskador eller dödsfall. Allvarliga inre
brännskador kan uppstå inom två timmar
efter intag.
Sök omedelbart vård om du misstänker
att ett batteri har svalts eller placeras inne i
någon del av kroppen.
När du byter batterier ska du alltid hålla alla
nya och begagnade batterier utom räckhåll
för barn. Se till att batterifacket är helt
stängt när du bytt batteri.
Om batterifacket inte kan säkras helt måste
du sluta använda produkten. Förvara utom
räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
Apparaten får inte utsättas för dropp eller
stänk.
Placera inte någon farokälla nära
produkten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända
ljus).
Denna apparat kan innehålla bly och
kvicksilver. Bortskaffa i enligt med gällande
lagstiftning. Kontakta lokala myndigheter
för information om bortskaffande eller
återvinning. För ytterligare hjälp med
återvinningsalternativ, kontakta
www.mygreenelectronics.com eller
www.eiae.org eller www.recycle.philips.com.
Om huvudkontakten eller en
apparatkoppling används för frånkoppling,
ska frånkopplingsanordningen vara
lättillgänglig.
Placera inte denna apparat på möbler som
kan tippas av ett barn eller vuxen som lutar
sig mot, drar i, står eller klättrar på dem. En
fallande apparat kan orsaka allvarliga skador
eller till och med dödsfall.
Denna apparat ska inte placeras i en inbyggd
installation, t.ex. en bokhylla eller rack,
såvida inte tillräcklig ventilation finns. Se till
att lämna utrymme på 20 cm (7,8 tum) eller
mer runt apparaten.

Klass II utrustningssymbol

Denna symbol indikerar att enheten har ett
dubbelt isoleringssystem.
Lär dig de här säkerhetssymbolerna
Denna "blixt" indikerar att oisolerat
material i din enhet kan orsaka en
elektrisk stöt. För att skydda alla i ditt
hushåll ska du inte ta bort produktens
hölje.
"Utropsteget" uppmärksammar
funktioner som du bör läsa om den
bifogade litteraturen för att förhindra
drifts- och underhållsproblem.
VARNING: För att minska risken för brand eller
elektrisk stöt bör denna apparat inte utsättas för
regn eller fukt och föremål fyllda med vätska,
såsom vaser, bör inte placeras på denna apparat.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: För att förhindra
elektriska stötar, sätt det breda stiftet i det breda
uttaget och sätt in kontakten helt.

Ta hand om din produkt
Använd endast mikrofiberduk för att rengöra
produkten.

Ta hand om miljön
Kassering av din gamla produkt och batterier

Din produkt har designats och tillverkats med
material och komponenter i hög kvalitet, dessa
kan återvinnas och återanvändas.
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22 Din soundbar
Denna symbol på produkten betyder att
produkten täcks av Europeiska direktivet
2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten innehåller
batterier som täcks av Europeiska direktivet
2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans
med normalt hushållsavfall.
Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem
för elektriska och elektroniska produkter och
batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig
produkten och batterier tillsammans med
normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av
gamla produkter och batterier hjälper förhindra
negativa konsekvenser för miljön och mänsklig
hälsa.

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
Registrera din soundbarhögtalare på
www.philips.com/welcome för att få det
fullständiga stöd Philips erbjuder.

Huvudenhet
Det här avsnittet innehåller en översikt över
huvudenheten.

Ta bort kasserbara batterier.
Se batteriernas installationsavsnitt för att ta bort
kasserbara batterier.

Överensstämmelse
Denna produkt uppfyller Europeiska
gemenskapens radiostörningskrav.
MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager
härmed att denna produkt överensstämmer med
de grundläggande kraven och andra relevanta
avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa
konformitetsdeklaration på www.p4c.philips.com.

Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i
standbyläge.
(KÄLLA)
Välj en ingångskälla för
soundbarhögtalaren.
Volym +/Höj eller sänk volymen
Tryck på knappen för att slå på/stänga av
mikrofon.
Mikrofon
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Soundbarhögtalarens LED-indikator
SÄTTA PÅ:
•• Visar standard-LED-indikatorn för
ingångskälla första gången. Därefter går
den till senaste status, t.ex. ingångskälla,
led-indikator, volymnivå och på/av för
mikrofonen
(Anmärkning: om inget görs på
tre minuter stängs LED-indikatorn
automatiskt av.)
•• Standby: LED-källindikatorn visar svagt
rött.
BAS- & DISKANTSTATUS:
(nivåintervall: -12 ~ +12, standardnivå: 0)
•• (OBSERVERA: OM BAS- & DISKANTnivån är över 0 tänds de fyra RGBlamporna upp från vänster till höger;
om BAS- & DISKANT-nivån är 0 visas
ingen indikator; om BAS- & DISKANTnivån är under 0 tänds de fyra RGBlysdioderna upp från höger till vänster.)
•• En av fyra RGB-lysdioder tänds upp
från svag till fast ljusstyrka när BAS &
DISKANT har en nivå på +3 /-3 i 0,5
sekunder.
•• Två av fyra RGB-lysdioder tänds när
BAS & DISKANT-nivån är +6/-6 i 0,5
sek. Den första lysdioden har fast sken,
andra lysdioden tänds från svag till fast
ljusstyrka.
•• Tre av fyra RGB-lysdioder tänds när
BAS & DISKANT-nivån är +9/-9 i 0,5
sek. De två första lysdioderna har fast
sken, och den tredje lysdioden tänds
från svag till fast ljusstyrka.
•• Fyra RGB-lysdioder tänds när BAS &
DISKANT-nivån är +12/-12 i 0,5 sek.
Tre lysdioder har fast sken, och den
fjärde lysdioden tänds från svag till fast
ljusstyrka.

BLUETOOTH-STATUS:
•• Parningsläge: blå LED, snabba
blinkningar
•• Ansluten: blå LED, fast sken
•• Frånkopplad: blå LED, långsamma
blinkningar
MIKROFONSTATUS:
•• Mikrofonen avstängd: Fyra RGB, orange
AUX IN-STATUS:
•• AUX IN/Ljud in: Fast grönt sken
OPTISK INGÅNG-STATUS:
•• OPTISK INGÅNG: Fast lila sken
HDMI IN-STATUS:
•• HDMI ARC: Fast cyan-sken
VOLYM AV:
•• När du trycker på muteknappen på
fjärrkontrollen ändras LED-dioden
till vit (låt ljudet vara av när du byter
till en annan källa). När du trycker på
muteknappen igen ändas LED-dioden
tillbaka till aktuell färg
GOOGLE ASSISTENT-TRIGGER:
•• Systemförstärkning: Fyra RGB-lysdioder
lyser vitt och blinkar långsamt.
•• Återställning till fabriksinställningar: Fyra
RGB-lysdioder lyser vitt och tonas in på
0,5 sek.
•• Väntar på hotword trigger: De fyra
RGB-lysdioderna är släckta.
•• Hotword utlöst; hänvisa till UX Google
Assistent-animationer.
•• När du ger röstkommando; se UX
Google Assistent-animationer.
•• Behandla resultat av röstkommando; se
UX Google Assistent-animationer.
•• Ge resultat av röstkommando; se UX
Google Assistent-animationer.
•• Kommando-timeout: Fyra RGBlysdioder blinkar snabbt tre gånger Firmware-uppgradering: Fyra RGBlysdioder lyser vitt och blinkar långsamt.
•• Nå maxvolym: Fyra RGB-lysdioder
lyser vitt och blinkar snabbt två gånger.
Subwooferns LED-indikator
•• Parningsläge: röd LED
•• Flash ansluten: fast röd
SV
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Fjärrkontroll

1.	 Knapp
Växlar enheten mellan PÅ och AV-läge.
2. Push to Talk
Tryck för att aktivera push-to-talkfunktionen.
3.

Knapp
Stänger av eller återupptar ljudet.

4. VOL + -knapp
Höj volymen.
5.
Kort tryck för att styra musikuppspelning:
föregående spår, paus/spela, nästa spår.
6. VOL - -knapp
Sänk volymen.
7. BAS -knapp
Höj eller sänk basnivån
8. DISKANT -knapp
Höj eller sänk diskantnivån
9. SOURCE -knapp
Tryck kort för att byta källa: HDMI,
BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

6
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Anslutningar
Det här avsnittet innehåller en översikt över
de anslutningar som finns tillgängliga på din
soundbarhögtalare.

33 Anslut
Detta avsnitt hjälper dig att ansluta
soundbarhögtalaren till en TV och andra enheter.
Information om de grundläggande anslutningarna
till din soundbarhögtalare och tillbehör finns i
snabbstartguiden.
Observera
•• För identifiering och strömförsörjning, se typskylt
på baksidan eller undersidan av produkten.
•• Se till att alla enheter är frånkopplade från
eluttaget innan du gör eller byter anslutningar,

Placering
Placera din soundbar och subwoofer som visas
nedan.

HDMI
HDMI (ARC) Anslut till HDMI ARC på
TV:n.

10 cm/4"

1 m/
3 fot

OPTICAL
Anslut till optisk ljudutgång på din TV eller
digitala enhet
AUX
Analog ljudingång, till exempel en MP3spelare (3,5 mm stereo).
DC IN
Anslut soundbarhögtalaren till elnätet.
AC IN
Anslut soundbar-högtalaren till eluttaget.

SV
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Anslut soundbarhögtalaren
och subwoofern

Para ihop subwoofern
manuellt
••

••

••

••

8

Soundbarhögtalaren och subwoofern paras
ihop i fabriksinställningar. När enheten slås
på, kommer de automatiskt att anslutas på
några sekunder; om inte kan anslutas på
10 sek kommer subwooferens röda lysdiod
att sakta blinka tills de paras ihop.
Om subwoofern och soundbarhögtalaren
på något sätt frånkopplas (vid strömavbrott
eller liknande) kommer de alltid att
automatiskt ansluta igen. Gå till manuell
parning om det inte sker automatiskt.
När soundbarhögtalaren varit i standby-läge
i en minut går även subwoofern i standbyläge och LED-indikatorn slocknar.

SV

Om subwoofern inte kan anslutas till
soundbarhögtalaren automatiskt kan
användaren para dem manuellt genom att
följa nedanstående process.
Håll SOURCE och VOL+-knapparna
på soundbarhögtalaren intryckta i tre
sekunder, och håll sedan parningsknappen
på subwoofern intryckt i tre sekunder.
Soundbarens LED-indikator och
subwooferns röda LED kommer att
blinka snabbt tills de har parats ihop. Efter
anslutningen visar LED-indikatorn fast sken.

Anslut ljud från TV och andra
enheter
Alternativ 1: Anslut ljud via en HDMIkabel
Bästa ljudkvalitet
OPTICAL
DIGITAL IN

1
HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1

Anslut HDMI-kontakten på din
soundbarhögtalare med en HDMI-kabel till
HDMI OUT eller annan enhet.

Anslut OPTICAL-anslutningen på din
soundbarhögtalare med en optisk kabel till
OPTICAL OUT-anslutningen på TV:n eller
annan enhet.
•• Den digitala optiska kontakten kan vara
märkt SPDIF eller SPDIF OUT.

Alternativ 3: Anslut ljudet via en 3,5 mm
stereoljudkabel
Bästa ljudkvalitet

Alternativ 2: Anslut ljud via en digital
optisk kabel

AUX

Bästa ljudkvalitet

AUX

1

Anslut AUX-anslutningen med en 3,5 mm
stereoljudkabel på din soundbarhögtalare
till AUX-anslutningen på TV:n eller annan
enhet.

SV
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44 Använda soundbarhögtalaren
Det här avsnittet hjälper dig att använda
soundbarhögtalaren för att spela upp ljud från
anslutna enheter.

••

Gör nödvändiga anslutningar som
beskrivs i snabbstartguiden eller ladda ner
användarhandboken från www.philips.com/
support.
På soundbarhögtalaren växlar du till
motsvarande källa för andra enheter.

Justera volymen
1 Tryck på +/- (volym) för att höja eller sänka
volymnivån.
•• För att stänga av ljudet, tryck på
•• För att återställa ljudet, tryck på
eller tryck på +/- (volym).

Anslut din MP3-spelare för att spela ljudfiler eller
musik.
Vad du behöver
••
••

1

Innan du börjar
••

MP3-spelare

.
igen

Volymnivå-status:
••

En av fyra RGB-lysdioder tänds upp från
svag till fast ljusstyrka när volymnivån är 25%
i 0,5 sekunder.

••

Två av fyra RGB-lysdioder tänds när
volymnivån är på 50% i 0,5 sek. Den första
lysdioden har fast sken, andra lysdioden
tänds från svag till fast ljusstyrka.

••

Tre av fyra RGB-lysdioder tänds när
volymnivån är 75% i 0,5 sek. De två första
lysdioderna har fast sken, och den tredje
lysdioden tänds från svag till fast ljusstyrka.

••

Fyra RGB-lysdioder tänds när volymnivån är
max i 0,5 sek. Tre lysdioder har fast sken,
och den fjärde lysdioden tänds från svag till
fast ljusstyrka.

10
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En mp3 spelare.
En 3,5 mm stereoljudkabel.
Anslut MP3-spelaren med 3,5 mm
stereoljudkabel till AUX-kontakten på din
soundbarhögtalare.
Tryck på på fjärrkontrollen för att välja
AUX-läge.
Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att
välja och spela ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

TV

••

Anslut din TV för att spela ljudfiler eller musik.
Vad du behöver
••
••

1
2
3

En TV med HDMI-kontakt.
En HDMI-ljudkabel.
Anslut TV:n till HDMI-kontakten på din
soundbarhögtalare med HDMI-kabel.
Tryck på INPUT/SOURCE på din TVfjärrkontroll för att välja HDMI-läge.
Tryck på SOURCE på soundbarfjärrkontrollen för att välja HDMI-läge.

••

1

2

3

4

Spela upp ljud via Bluetooth
Via Bluetooth kan du ansluta soundbarhögtalaren till din Bluetooth-enhet (som en iPad,
iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbar
dator), och sedan kan du lyssna på ljudfilerna som
lagras på enheten via dina soundbarhögtalare.

5

En Bluetooth-enhet som stöder Bluetoothprofil A2DP och AVRCP och med
Bluetooth-version 5.0.
Drifträckvidden mellan denna
soundbarhögtalaren och en Bluetoothenhet är ungefär 4 meter (13 fot).
Tryck på på fjärrkontrollen för att få
soundbarhögtalaren för att välja Bluetoothläge.
Soundbarhögtalarens indikator blinkar
blått.
Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten,
sök efter och välj Philips TAPB405 för att
starta anslutningen (se användarhandboken
för Bluetooth-enheten för hur du aktiverar
Bluetooth).
Under anslutningen
blinkarsoundbarhögtalarens indikator
blått.
Vänta till soundbarhögtalarens indikator
visar fast blått ljus.
Om anslutningen misslyckas blinkar
indikatorn kontinuerligt med en lägre
hastighet.
Välj och spela ljudfiler eller musik på din
Bluetooth-enhet.
•• Om ett samtal kommer under
uppspelning pausas musiken.
•• Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCPprofil kan du trycka på fjärrkontrollen
på fjärrkontrollen för att hoppa till
ett spår eller trycka på
ör att pausa/
återuppta uppspelningen.
Välj en annan källa för att avsluta Bluetooth.
•• När du växlar tillbaka till Bluetooth-läge
förblir Bluetooth-anslutningen aktiv.
Observera

•• Musikstreamingen kan avbrytas av hinder mellan
enheten och soundbar-högtalaren, som en vägg,
metallhöljet som täcker enheten eller andra
enheter i närheten som använder samma frekvens.
•• Om du vill ansluta din soundbar till en annan
Bluetooth-enhet, tryck på
på fjärrkontrollen
för att välja Bluetooth-läge och håll
intryckt för
att koppla bort den anslutna Bluetooth-enheten.
SV
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Google röstassistent
Börja med "OK Google", och ställ sedan frågor
eller be den att göra saker som:
"Spela lite jazz"
"Höj volymen"
"Ställ in en 13 minuters timer för pizza"
"Behöver jag paraply idag?"

Google Chromecast Built-in
Följ de tre stegen nedan för att få den här
funktionen:
1. Anslut en telefon eller surfplatta till samma
Wi-Fi-nätverk som din högtalare med
Google Home-appen.
2. Lyssna på podcasts, musik med mera från
över hundra Chromecast-aktiverade appar.
Klicka på Cast-knappen i en Chromecastaktiverad app för att spela.
3. Klicka på Cast-knappen i en Chromecastaktiverad app för att spela musik genom din
högtalare.

STEG
1

Available on the

App Store

GET IT ON

Google Play

Google Home
Ladda ner och kör Google Home-appen på en telefon
eller surfplatta. Ställ in din enhet i Google Home-appen.

STEG
2

STEG
3

Para ihop med en Bluetooth-enhet

12
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AirPlay 2
För styrning av denna Airplay 2-aktiverade
högtalare krävs iOS 11.4 eller senare.

Ställ in din enhet i Apple Home-appen
som finns på din iPhone eller iPad
1.

Anslut din iOS-enhet till Wi-Fi.

2.

Följ Apple Home-konfigurationsprocessen.

I

Öppna Apple Home-appen.

II

Klicka på "+" -ikonen, välj "Lägg till tillbehör".

III

Klicka på "Har ingen kod eller kan inte
skanna".

IV

Sök på enheten och klicka på enhetens
namn när du hittar den.

V

Klicka på Tillåt när du uppmanas "Lägg till
tillbehör i nätverket".

VI

Väntar på nätverksanslutning.

VII

När nätverket hittats,Tillbehör tillagt.

VIII Gå till My Home, där finns enheten du har
lagt till.

3.

När soundbarhögtalaren har anslutit sig till
nätverket, gör så här för att få AirPlay-musik
till soundbarhögtalaren:

I

Välj en musikspelare, till exempel Apples
musikapp. Klicka på AirPlay-ikonen.

II

Välj enhetsnamn och klicka för att ansluta.
Du kan nu använda funktioner volym ned/
upp, uppspelning/paus, föregående/nästa etc.

Markeringen "Fungerar med iPhone" innebär att ett
elektroniskt tillbehör har konstruerats för att anslutas specifikt
till iPhone och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla
Apples prestandastandarder.

SV
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Använd fabriksinställningarna
När högtalaren slås på, håll VOL- och VOL +
-knapparna intryckta i 15 sekunder.
Högtalarna stänger av sig själv och återställer
fabriksinställningarna.

55 Väggmontering
Observera
•• Felaktig väggmontering kan leda till olyckor,
personskador eller andra skador. Kontakta
kundtjänst i ditt land om du har några frågor,
•• Innan väggmontering ska du försäkra dig om att
väggen kan bära vikten av din soundbar.

Skruvlängd/diameter
Beroende på typ av väggmontering för din
soundbarhögtalare; se till att du använder skruvar
med lämplig längd och diameter.
3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

4 mm/
0,16"

> 35 mm/0,378"

Se illustrationen i snabbstartguiden för hur du
väggmonteringar soundbarhögtalaren.
1.	Borra två hål på väggen.
2.	Fäst pluggarna och skruvarna i hålen.
3.	Häng soundbarhögtalaren på fästskruvarna.
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66 Produktspecifikationer
Observera
•• Specifikationer och design kan ändras utan
föregående meddelande.

Förstärkare
••
••
••
••
••

RMS total uteffekt:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
Frekvensåtergivning: 50 Hz-20 kHz / -6 dB
Signal/brus-förhållande:
> 88 dB (CCIR)/(A-viktad)
Total harmonisk distorsion: <1%
Ingångskänslighet:
•• LINJEINGÅNG: 500 mV +/- 50 mV

Ljud
••
••

••

S/PDIF Digital ljudingång:
•• Optisk: TOSLINK
Samplingsfrekvens:
•• 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
••
••
••

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-version: 4.2
Frekvensband/utgångseffekt:
2402-2480 MHz/<12 dBm

Huvudenhet
Soundbar
•• Strömförsörjning: 100-240 V~, 50/60 Hz
•• Strömförbrukning: 18 V/2 A
•• Strömanvändning vid vänteläge ≤ 2,5 W
•• Dimensioner (B x H x D):
800 x 67,5 x 107 mm
•• Vikt: 2,09 kg
•• Inbyggda högtalare: 2 x full räckvidd
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x diskant (19,05 mm/0,75", 6 ohm)
Subwoofer
•• Strömförsörjning: 100-240 V~, 50/60 Hz
•• Strömförbrukning: 60 W
•• Strömanvändning vid vänteläge ≤ 2 W
•• Dimensioner (B x H x D):
300 x 343 x 150 mm
•• Vikt: 5,08 kg
•• Inbyggda högtalare: 1 x frekvens
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Fjärrkontrollsbatterier
••

2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 följer den Europeiska unionens
lagstiftning om energi.
TAPB405 uppfyller Europeiska kommissionens
förordning (EG) nr 1275/2008 och (EU) nr
801/2013 som nätverksutrustning med hög
nätverkstillgänglighet (HiNA-utrustning och
utrustning med HiNA-funktionalitet).
Strömförbrukning
Standby: Inte tillgängligt
Nätverks-standby: Inte tillgängligt
Aktiv standby*: 3 W
* Activ Standby: TAPB405 är ansluten till ett
trådlöst nätverk men tillhandahåller inte
aktiva ljudfunktioner.
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77 Felsökning
Varning
•• Risk för elektrisk stöt - Ta aldrig bort höljet på
produkten.

Försök aldrig att reparera systemet på egen hand
för att hålla kvar garantin som giltig.
Om du har problem med produkten bör du gå
igenom följande punkter innan du begär service.
Om du fortfarande har problem får du support
på www.philips.com/support.

Huvudenhet
Knapparna på soundbarhögtalaren fungerar
inte.
•• Koppla loss soundbarhögtalaren från
strömförsörjningen i några minuter och
anslut sedan igen.

Ljud
Inget ljud från soundbarhögtalarna
•• Anslut ljudkabeln från soundbarhögtalaren
till TV:n eller andra enheter.
•• Återställ soundbarhögtalaren till
fabriksinställningarna.
•• Välj rätt ljudingångskälla på fjärrkontrollen.
•• Kontrollera att soundbarhögtalaren inte är
tystad.
Förvrängt ljud eller eko.
•• Om du spelar upp ljud från tv:n genom
soundbarhögtalaren ska du se till att tv:n
står på mute.
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Bluetooth
Det går inte att ansluta en enhet till
soundbarhögtalaren.
•• Enheten stöder inte de kompatibla
profilerna som krävs för
soundbarhögtalaren.
•• Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen
på enheten. Se bruksanvisningen för
enheten för information om hur funktionen
aktiveras.
•• Enheten är inte korrekt ansluten. Anslut
enheten på rätt sätt. (se "Spela upp ljud via
Bluetooth" på sidan 10)
•• Soundbarhögtalaren är redan ansluten till
en annan Bluetooth-enhet. Koppla bort den
anslutna enheten och försök igen.
Det är dålig kvalitet på ljudet från en ansluten
Bluetooth-enhet.
•• Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta
enheten närmare soundbarhögtalaren
eller flytta på hinder mellan enheten och
soundbarhögtalaren.
Den anslutna Bluetooth-enheten ansluter och
kopplar från hela tiden.
•• Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta
enheten närmare soundbarhögtalaren
eller flytta på hinder mellan enheten och
soundbarhögtalaren.
•• Stäng av Wi-Fi-funktionen på Bluetoothenheten för att undvika störningar.
•• På vissa Bluetooth-enheter avaktiveras
Bluetooth-anslutningen automatiskt för att
spara energi. Detta innebär inte att det är
något fel på soundbarhögtalaren.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör
Google LLC. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken för Dolby
Laboratories.
Apple och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
De antagna varumärkena HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande
Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats
av och säljs under ansvar från MMD Hong Kong Holding Limited, eller en av dess
dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, är de som står för garantin i
denna produkt.

