
 

 

Philips
SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, med trådlös 

subwoofer

Bluetooth®

med Google-assistent
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 ditt tv-ljud till nästa nivå med den smarta soundbaren du kan prata med. 
stigenkänning gör att du kan be den här soundbarens Google-assistent om de senaste 
heterna eller hitta ditt favoritprogram från var som helst i rummet.

En soundbar som du kan prata med
• Google Assistant built-in. AI-röststyrning
• Fungerar med AirPlay 2
• Optical-in, audio-in och digital koaxial
• Bluetooth. Streama musik med större ljud
• HDMI-utgång (ARC). Kontrollera din soundbar med TV:ns fjärrkontroll

Fylligare TV-ljud
• 2 kanaler. Fullregisterelement
• Trådlös subwoofer. Djupare bas
• Robust metallgaller för klart ljud

Se det. Hör det. Älska det.
• Diskret soundbardesign
• Placera på TV-möbeln, väggen eller annan plan yta
• Väggfästen medföljer



 Fylligare ljud
Knastret av lasereld. Publikens vrål. Två kanaler tar 
ljudet i dina favoritfilmer och favoritserier till nya 
nivåer. Den kompakta trådlösa subwoofern ger 
tillfredsställande bas. Explosioner kommer att mullra 
och musiken låter kraftigt.

Smart soundbar
Med Google-assistenten kan du be din soundbar ta 
fram de senaste nyheterna, hitta ditt favoritprogram 
eller till och kontrollera vilka andra filmer den 
skådespelaren har varit med i! Du kan även be 
Google-assistenten styra dina Google-
assistentkompatibla smarta hemenheter. 
Fjärrfältsmikrofoner ser till att dina frågor hörs från 
rummets alla hörn.

Redo för dina favoritlåtar
Sett klart filmen? Dags att diskutera seriens slut? När 
dramatiken på skärmen har slutat kan du växla din 
soundbar till Bluetooth-läget och ladda en spellista, 
streama via Chromecast eller spela upp din musik 
direkt från audio-in-porten. Du får samma fylliga ljud, 
vad du än gillar att lyssna på.

Utmärkande design
När det gäller placering ger de medföljande 
väggfästena dig flera alternativ. Den kraftfulla 
subwooferns kompakta design gör den enkel att 
dölja.

Alla källor
Anslut via HDMI, ljudingång, USB med mera. Med 
HDMI-utgången (ARC) kan du styra din soundbar 
med TV:ns fjärrkontroll.
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Ljud
• Ljudförbättring: Film, Musik, Nyheter
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Uteffekt för högtalare: 15 W x 4 + 60 W
• Total effekt RMS vid 10 % THD: 15 x 4 (1 %) + 60 

(3 %) W

Högtalare
• Konfiguration: V + H fullregister + center
• Fullregisters: 2,25 tum x 2
• Antal ljudkanaler: 2.1
• Högtalargaller: Metallnät
• Tweeter: 0,75 tum x 2

Högtalare
• Subwoofertyp: Aktivitet, Trådlös subwoofer
• Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
• Löstagbar nätsladd
• Subwooferns färg: Svart

Anslutningar
• Anslutningar bak: Ljudingång 3,5 mm, Digital optisk 

ingång, HDMI – ARC
• Trådlös anslutning: Bluetooth 4.2

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud
• Volymkontroll: Tact-omkopplare
• Eco Power-standbyläge: Nätverksstandby
• Uppfyller EG-direktivet ErP

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• AC/DC-adapter: utbytbar kontakt (VDE + BS + 

SAA)

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 800 x 67,5 x 107 mm
• Huvudenhetens vikt: 2,09 kg
• Subwoofer (B x H x D): 300 x 343 x 150 mm
• Subwoofer, vikt: 5,08 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter för soundbar, 

Nätkabel, Fjärrkontroll, Väggmonteringssats, 
Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen

• Övrigt: batteri, POS-dekal

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

80 x 6,75 x 10,77 cm
• Vikt: 2,091 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Liggande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

88 x 22,8 x 49 cm
• Bruttovikt: 10,422 kg
• Nettovikt: 7,699 kg
• Taravikt: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Yttre kartong (L x B x H): 88 x 49 x 22,8 cm
• Bruttovikt: 10,422 kg
• Nettovikt: 7,699 kg
• Taravikt: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7
•

Specifikationer
SoundBar-högtalare
2.1-kanaligt, med trådlös subwoofer Bluetooth®, med Google-assistent
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