
 

 

„Philips“
„SoundBar“ garsiakalbis

2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių 

gars.

„Bluetooth®“
su „Google Assistant“
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kelkite televizoriaus garsą į kitą lygmenį su išmaniąja garso kolonėle, su kuria galite 
lbėtis. Tolimas balso atpažinimas reiškia, kad galite prašyti garso kolonėlės „Google 
sistant“ pateikti naujienas ar surasti mėgstamą laidą iš bet kurios kambario vietos.

Garso kolonėlė, su kuria galite kalbėtis
• Įdiegta programa „Google Assistant“. Dirbtinio intelekto valdymas balsu
• Veikia su „AirPlay 2“
• Optinės įvesties, garso įvesties ir skaitmeninė bendraašė jungtis
• „Bluetooth“. Transliuokite muziką didesniu garsu
• HDMI išvestis (ARC). Valdykite garso kolonėlę su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

Sodresnis televizoriaus garsas
• 2 kanalai. Pilno diapazono garsiakalbiai
• Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis. Sodresnis bosinis garsas
• Tvirtos metalinės grotelės, kad garsas būtų aiškus

Pamatykite. Išgirskite. Pamėkite.
• Žemo profilio garso kolonėlės dizainas
• Padėkite ant televizoriui skirto stalelio, tvirtinkite prie sienos ar bet kokio lygaus paviršiaus
• Pridedami sieniniai laikikliai



 Sodresnis garsas
Šaudymo iš lazerių garsai. Minios šurmulys. Du 
kanalai suteikia naujų garsų mėgstamiems filmams ir 
laidoms. Kompaktiškas belaidis žemųjų dažnių 
garsiakalbis skleidžia malonius bosinius garsus. 
Sprogimai dundės, o muzika skambės visa garsų 
amplitude.

Išmanioji garso kolonėlė
Naudodami „Google Assistant“, galite paprašyti šios 
garso kolonėlės pranešti naujausias žinias, surasti 
mėgstamą laidą ar net patikrinti, kokiuose kituose 
filmuose vaidino tas aktorius! Taip pat galite 
paprašyti „Google Assistant“ valdyti su „Google 
Assistant“ veikiančius išmanius namų prietaisus. 
Tolimojo veikimo mikrofonais užtikrinama, kad 
klausimai bus išgirsti iš bet kurios kambario vietos.

Pasiruoškite mėgstamoms melodijoms
Filmas baigėsi? Laikas aptariamajai diskusijai? 
Pasibaigus ekrane rodytai dramai, perjunkite garso 
kolonėlę į „Bluetooth“ režimą ir sukurkite grojaraštį. 
Arba transliuokite per „Chromecast“. Arba leiskite 
melodijas tiesiai iš garso įvesties jungties. Jums patiks 
toks pats sodresnis garsas, kad ir ką mėgtumėte 
klausytis.

Išskirtinis dizainas
Kai reikia pastatyti, su komplekte esančiais sieniniais 
laikikliais turite galimybę pasirinkti. Galingo žemųjų 
dažnių garsiakalbio kompaktišką dizainą paprasta 
paslėpti.

Bet koks šaltinis
Prijunkite per HDMI, garso įvestį, USB ir kitais 
būdais. Naudodamiesi HDMI išvestimi (ARC) 
valdysite garso kolonėlę su televizoriaus nuotolinio 
valdymo pultu.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Filmas, Muzika, Žinios
• Garso sistema: „Dolby Digital“
• Garsiakalbio išvesties galia: 15 W x 4 + 60 W
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 15 x 4 

(1 %) + 60 (3 %) W

Garsiakalbis
• Konfigūravimas: K + D viso diapazono + centras
• Visas asortimentas: 2,25 col. x 2
• Garso kanalų skaičius: 2,1
• Garsiakalbio grotelės: Metalinis tinklelis
• Aukštųjų dažnių garsiakalbis: 0,75 col. x 2

Garsiakalbiai
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus, Belaidžio 

ryšio žemųjų dažnių kolonėlė
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in 

garsiakalbis
• Nuimamas maitinimo laidas
• Žemųjų dažnių garsiakalbio spalva: Juoda

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Garso įvestis, 3,5 mm jungtis, 

Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI – ARC
• Bevielės jungtys: „Bluetooth 4.2“

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas
• Garsumo reguliatorius: Taktinis jungiklis
• „Eco Power“ budėjimo režimas: Tinklo budėjimo 

režimas
• EB direktyvos dėl su energija susijusių gaminių 
įvykdymas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: keičiamas 

kištukas (VDE + BS + SAA)

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 800 x 67,5 x 

107 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 2,09 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 300 x 343 x 

150 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,08 kg

Priedai
• Pridedami priedai: Pailgojo garsiakalbio AC-DC 

adapteris, Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 
Sieninis kronšteinas, Greitos pradžios vadovas, 
Tarptautinės garantijos lapas

• Kita: baterija, Pardavimo vietos lipdukas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

80 x 6,75 x 10,77 cm
• Svoris: 2,091 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

88 x 22,8 x 49 cm
• Bendras svoris: 10,422 kg
• Grynasis svoris: 7,699 kg
• Pakuotės svoris: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Outer carton (L x W x H): 88 x 49 x 22,8 cm
• Bendras svoris: 10,422 kg
• Grynasis svoris: 7,699 kg
• Pakuotės svoris: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7
•

Specifikacijos
„SoundBar“ garsiakalbis
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