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Penting1 
Baca dan pahami semua petunjuk sebelum Anda 
menggunakan produk. Garansi akan batal apabila 
kerusakan disebabkan oleh ketidakpatuhan 
terhadap petunjuk.

Bantuan dan dukungan
Untuk bantuan online yang lengkap, kunjungi
www.philips.com/support untuk:

mengunduh panduan pengguna dan • 
panduan memulai cepat
menonton video tutorial (khusus untuk • 
model tertentu)
membaca tanya jawab umum (FAQ)• 
mengirimkan pertanyaan melalui email• 
menghubungi perwakilan dukungan melalui • 
chat. 

Ikuti petunjuk di situs web untuk memilih bahasa, 
kemudian masukkan nomor model produk.
Atau, hubungi Layanan Konsumen di negara 
Anda. Sebelum menghubungi, catat nomor 
model dan nomor seri produk. Anda dapat 
membaca informasi ini di bagian belakang atau 
bawah produk.

Petunjuk penting terkait 
keselamatan

Baca petunjuk ini.• 
Simpan petunjuk ini.• 
Perhatikan semua peringatan.• 
Ikuti semua petunjuk.• 
Jangan gunakan alat ini di dekat air.• 
Bersihkan dengan kain yang kering.• 
Jangan halangi lubang-lubang ventilasi. • 
Pasang menurut petunjuk yang diberikan 
oleh produsen.
Jangan pasang di dekat sumber panas•  
seperti radiator, lubang pengatur panas 
(heat register), kompor, atau peralatan lain 
(termasuk amplifier) yang menghasilkan 
panas.

Jangan abaikan fungsi pelindung • 
keselamatan pada steker terkutub atau 
steker yang dilengkapi ground. Steker 
terkutub memiliki dua bilah yang salah 
satunya lebih lebar. Steker berarde memiliki 
dua bilah dan satu batang ground. Bilah yang 
lebar atau batang yang ketiga disediakan 
demi keselamatan anda. Jika steker yang 
disediakan tidak cocok dengan stopkontak 
Anda, hubungi teknisi listrik agar stopkontak 
tersebut diganti.
Lindungi kabel daya•  jangan sampai terinjak-
injak atau terjepit, terutama pada bagian 
steker, stopkontak, dan bagian keluaran dari 
alat.
Gunakan alat tambahan/aksesori•  yang 
sesuai dengan ketentuan produsen saja.
Gunakan kereta, penyangga, • 
tripod, braket, atau meja yang 
sesuai ketentuan produsen atau 
yang dijual bersama alat. Apabila 
menggunakan kereta, hati-hati sewaktu 
memindahkan gabungan kereta/alat jangan 
sampai terguling dan mengakibatkan cedera.
Cabut alat ini•  ketika terjadi badai petir atau 
ketika tidak dipakai dalam waktu lama.
Servis hanya boleh dilakukan•  oleh tenaga 
servis yang kompeten. Servis diperlukan 
apabila alat rusak, misalnya kabel suplai daya 
atau steker rusak, cairan menumpahi alat, 
benda jatuh mengenai alat, alat terkena 
hujan atau embun, alat tidak beroperasi 
dengan normal, atau baru saja jatuh.
PERHATIAN terkait pemakaian baterai•  - 
Untuk mencegah kebocoran baterai yang 
dapat mengakibatkan cedera, kerusakan 
barang, atau kerusakan unit:

Pasang • semua baterai dengan benar, 
yakni kutub + dan - sesuai tanda yang 
tertera di unit.
Jangan campur baterai (• lama dicampur 
dengan baru atau karbon dicampur 
dengan jenis alkaline, dsb.).
Lepas baterai apabila unit tidak dipakai • 
dalam waktu lama.
Baterai tidak boleh terkena panas • 
berlebihan seperti dari sinar matahari, 
api, dan sebagainya.
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Bahan Perklorat - mungkin memerlukan • 
penanganan khusus. Kunjungi www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Produk/remote control mungkin berisi • 
baterai koin/kancing yang bisa tertelan. 
Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak! 
Jika tertelan, baterai dapat menyebabkan 
luka parah atau bahkan kematian. Luka bakar 
dalam yang parah dapat terjadi dalam waktu 
dua jam setelah baterai tertelan.
Jika ada dugaan baterai tertelan atau masuk • 
ke tubuh, segera hubungi dokter.
Ketika mengganti baterai, jauhkan baterai • 
baru dan baterai bekas dari jangkauan anak-
anak. Pastikan ruang baterai sudah benar-
benar kencang setelah baterai diganti.
Jika ruang baterai tidak dapat dikencangkan • 
dengan sempurna, hentikan pemakaian 
produk. Jauhkan dari jangkauan anak-anak 
dan hubungi pihak produsen.
Alat ini tidak boleh terkena tetesan atau • 
percikan air.
Jangan taruh benda-benda yang berpotensi • 
bahaya di atas alat (misalnya benda yang 
mengandung cairan, lilin menyala).
Alat ini dapat mengandung timbal dan • 
merkuri. Pembuangannya harus tunduk 
kepada peraturan daerah, provinsi, atau 
nasional. Untuk informasi mengenai 
pembuangan atau pendauran ulang, 
hubungi pihak berwenang di tempat 
Anda. Untuk informasi lengkap mengenai 
pilihan pendauran ulang, hubungi www.
mygreenelectronics.com atau www.eiae.org 
atau www.recycle.philips.com.
Apabila menggunakan steker atau coupler • 
untuk alat pemutus, maka alat pemutus 
harus senantiasa dapat berfungsi.
Jangan letakkan alat ini di atas perabot yang • 
dapat dibuat miring oleh anak-anak dan 
orang dewasa yang bersandar, menarik, 
menginjak, atau menaikinya. Jika terjatuh, alat 
dapat menyebabkan luka serius atau bahkan 
kematian.
Alat ini tidak boleh diletakkan dalam instalasi • 
tetap seperti lemari atau rak buku kecuali 
ventilasinya memadai. Pastikan ada jarak 
sekurang-kurangnya 20 cm (7,8 inci) di 
sekitar alat ini.

Simbol peralatan Kelas II

Simbol ini menandakan bahwa unit memiliki 
sistem isolasi ganda.

Ketahui simbol-simbol keselamatan ini

Simbol 'petir' ini menandakan bahan 
yang tidak berisolasi di dalam unit 
dapat menyebabkan sengatan listrik. 
Demi keselamatan, jangan lepas 

penutup produk.
Simbol ‘tanda seru’ menegaskan 
fitur-fitur yang harus dibaca 
petunjuknya secara cermat agar tidak 
terjadi masalah pengoperasian dan 

pemeliharaan.

PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko 
kebakaran atau sengatan listrik, alat ini tidak 
boleh terkena hujan atau embun. Benda-benda 
yang mengandung cairan (seperti vas) tidak boleh 
diletakkan di atas alat ini.

PERHATIAN: Untuk mencegah sengatan listrik, 
cocokkan bilah yang lebar pada steker dengan 
lubang yang lebar pada stopkontak, kemudian 
masukkan sempurna.

Perawatan produk
Gunakan kain microfiber untuk membersihkan 
produk.

Kepedulian terhadap 
lingkungan

Pembuangan produk lama dan baterai bekas

Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan 
bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang 
dapat didaur ulang dan dipakai kembali.

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
www.mygreenelectronics.com
www.mygreenelectronics.com
www.eiae.org
www.recycle.philips.com
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Simbol ini pada produk berarti bahwa produk 
tunduk kepada European Directive 2012/19/EU.

Simbol ini berarti produk mengandung baterai 
yang tunduk kepada European Directive 
2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama 
limbah rumah tangga biasa.
Harap ketahui sistem pengumpulan sampah 
terpisah bagi produk listrik dan elektronik serta 
baterai di tempat Anda. Patuhi peraturan di 
tempat Anda dan jangan buang produk dan 
baterai bersama dengan limbah rumah tangga 
biasa. Pembuangan produk lama dan baterai 
bekas yang tepat membantu mencegah akibat 
buruk yang terjadi pada lingkungan dan kesehatan 
manusia.

Melepas baterai sekali pakai

Untuk melepas baterai sekali pakai, baca bagian 
pemasangan baterai.

Kepatuhan
Produk ini mematuhi ketentuan European 
Community (EC) mengenai gangguan radio.
Dengan ini, MMD Hong Kong Holding Limited 
menyatakan bahwa produk ini mematuhi 
persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan 
terkait lainnya dari Directive 2014/53/EU. Anda 
dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di  
www.p4c.philips.com.

Soundbar Anda2 
Selamat, Anda telah membeli produk Philips, 
dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan 
manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan 
oleh Philips, daftarkan Soundbar Anda di  
www.philips.com/welcome.

Unit utama
Bagian ini berisi gambaran umum mengenai unit 
utama.

 
Menyalakan soundbar atau masuk ke 
mode siaga. 

  (SOURCE)
Memilih sumber input bagi soundbar. 

 Volume+/-
Menambah atau mengurangi volume.

 
Tekan tombol untuk menonaktifkan/
mengaktifkan suara Mikrofon. 

 Mikrofon

www.p4c.philips.com
www.philips.com/welcome
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 Indikator LED Soundbar 
MENYALA:
Menunjukkan indikator LED sumber • 
input default pada awalnya, kemudian 
beralih ke status terakhir seperti sumber 
input, indikator LED, level volume, dan 
suara mikrofon nonaktif atau aktif  
(Catatan: jika tidak ada tindakan dalam 
3 menit, indikator LED sumber akan 
otomatis mati).
Siaga: Indikator LED sumber berwarna • 
merah redup.

STATUS BASS&TREBLE: 
(kisaran: -12~+12, level default: 0)
(CATATAN: Jika level BASS&TREBLE • 
di atas 0, keempat LED RGB menyala 
dari kiri ke kanan;  
jika level BASS&TREBLE sama dengan 
0, tidak ada indikator; jika level 
BASS&TREBLE di bawah 0, keempat 
LED RGB menyala dari kanan ke kiri.)

Satu dari empat LED RGB menyala • 
dari redup menjadi terang apabila level 
BASS&TREBLE berada pada +3/-3 dalam  
0,5 detik.

Dua dari empat LED RGB menyala • 
apabila level BASS&TREBLE pada 
+6/-6 dalam 0,5 detik, LED ke-1 tetap 
menyala, LED ke-2 akan menyala dari 
redup menjadi terang.

Tiga dari empat LED RGB menyala • 
apabila level BASS&TREBLE pada +9/-9 
dalam 0,5 detik, dua LED pertama 
tetap menyala, tetapi LED ke-3 akan 
menyala dari redup menjadi terang.

Keempat LED RGB menyala apabila • 
level BASS&TREBLE pada +12/-12 
dalam 0,5 detik, 3 LED tetap menyala, 
tetapi LED ke-4 akan menyala dari 
redup menjadi terang.

STATUS BLUETOOTH:
Mode penyambungan: LED biru • 
berkedip cepat 

Tersambung: biru tanpa berkedip• 
Terputus: LED biru berkedip lambat• 

STATUS MIC MUTE:
Suara Mikrofon Nonaktif: 4 RGB Jingga• 

STATUS AUX IN:
AUX IN/Audio in: Hijau tanpa berkedip• 

STATUS OPTICAL IN:
OPTICAL IN: Ungu tanpa berkedip• 

STATUS HDMI IN:
HDMI ARC: Biru Kehijauan Tanpa • 
Berkedip

VOLUME MUTE:
Tekan tombol penonaktif suara pada • 
remote, lalu LED berubah menjadi 
putih (suara tetap nonaktif meskipun 
sumber diganti). Tekan lagi tombol 
penonaktif suara, lalu LED berubah 
kembali ke LED sumber saat ini.

PENGAKTIF ASISTEN GOOGLE:
System Boost up: 4 LED RGB LED • 
berkedip sangat lambat berwarna putih.
Pengaturan Standar Pabrik: 4 LED RGB • 
menyala putih konstan dengan fade-in 
0,5 detik.
Menunggu pengaktif hotword: 4 LED • 
RGB mati. 
Hotword diaktifkan: lihat animasi • 
Asisten Google UX.
Selama mengucapkan perintah suara: • 
lihat animasi Asisten Google UX.
Hasil pemrosesan perintah suara; lihat • 
animasi Asisten Google UX.
Memberikan hasil perintah suara: lihat • 
animasi Asisten Google UX.
Waktu pengucapan perintah habis:  • 
4 LED RGB berkedip cepat 3 sebanyak 
tiga kali Peningkatan firmware: 4 LED 
RGB berkedip lambat berwarna putih.
Volume sudah maksimal: 4 LED RGB • 
berkedip cepat warna putih sebanyak 
dua kali.

 Indikator LED Subwoofer
Mode penyambungan: LED merah• 
berkedip Tersambung: merah tanpa • 
berkedip
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Remote control
1.   Tombol

Mengganti mode unit antara NYALA dan 
MATI.

2. Push to Talk
Tekan untuk mengaktifkan fungsi Push to 
Talk (PTT).

3.  Tombol 
Menonaktifkan suara atau mengembalikan 
suara unit.

4. Tombol VOL + 
Menambah volume.

5. 
Tekan singkat untuk mengontrol pemutaran 
musik: lagu sebelumnya, berhenti/putar, lagu 
selanjutnya.

6. Tombol VOL - 
Mengurangi volume.

7. Tombol BASS 
Menambah atau mengurangi volume BASS.

8. Tombol TREBLE 
Menambah atau mengurangi volume treble.

9. Tombol SOURCE 
Tekan singkat untuk mengganti sumber: 
HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX
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Konektor
Bagian ini berisi gambaran umum mengenai 
konektor yang terdapat pada Soundbar.

 HDMI
HDMI (ARC) Menyambung ke HDMI 
ARC pada TV.

 OPTICAL
Untuk dihubungkan ke output audio optik 
yang terdapat pada TV atau alat digital.

 AUX
Input audio analog, misalnya pemutar MP3 
(3,5 mm stereo).

 DC IN
Untuk menghubungkan soundbar ke 
sumber listrik.

 AC IN
Untuk menghubungkan Subwoofer ke 
sumber listrik.

Menghubungkan3 
Bagian ini memandu Anda menyambungkan 
Soundbar ke TV dan alat lain.
Untuk informasi mengenai penyambungan 
Soundbar dan aksesori yang sifatnya dasar, baca 
panduan memulai cepat.

Catatan

Mengenai identifikasi dan rating suplai listrik, lihat • 
pelat di bagian belakang atau bawah produk.
Sebelum membuat atau mengubah sambungan, • 
pastikan semua alat sudah dicabut dari 
stopkontak.

Penempatan
Letakkan Soundbar dan Subwoofer seperti 
dalam gambar berikut.

10 cm/4"

1 m/ 
3 ft
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Menyambungkan Subwoofer 
secara manual

Jika Subwoofer tidak dapat disambungkan • 
ke Soundbar secara otomatis, pengguna 
dapat menyambungkannya secara manual 
dengan mengikuti prosedur berikut. 
Tekan lama tombol sumber dan sekaligus 
tombol vol+ pada Soundbar selama 
3 detik, kemudian tekan lama tombol 
penyambungan pada Subwoofer selama 
3 detik. Indikator LED pada Soundbar 
dan LED merah pada Subwoofer akan 
berkedip cepat sampai tersambung. Setelah 
tersambung, indikator LED menyala terang 
tanpa berkedip.

Menyambungkan Soundbar 
dan Subwoofer

Soundbar dan Subwoofer dipasangkan • 
menurut pengaturan standar pabrik. 
Ketika unit dinyalakan, maka akan otomatis 
tersambung dalam beberapa detik; jika tidak 
tersambung dalam 10 detik, LED merah 
pada Subwoofer akan berkedip sampai 
penyambungan berhasil.
Jika Subwoofer dan Soundbar terputus • 
(listrik mati dsb.), maka akan otomatis 
tersambung kembali. Apabila tidak 
tersambung, lakukan penyambungan secara 
manual.
Ketika Soundbar dalam mode siaga, setelah • 
1 menit, Subwoofer akan ikut siaga, dan 
indikator LED mati.
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Menghubungkan audio dari TV 
dan alat lain

Pilihan 1: Menghubungkan audio 
melalui kabel HDMI
Audio berkualitas terbaik

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 Menggunakan kabel HDMI, hubungkan 
konektor HDMI pada Soundbar ke 
konektor HDMI OUT pada TV atau alat 
lain.

Pilihan 2: Menghubungkan audio 
melalui kabel optik digital
Audio berkualitas terbaik

OPTICAL 
DIGITAL IN

1 Menggunakan kabel optik, hubungkan 
konektor OPTICAL pada Soundbar ke 
konektor OPTICAL OUT pada TV atau 
alat lain.

Konektor optik digital mungkin diberi • 
label lain seperti SPDIF atau SPDIF 
OUT.

Pilihan 3: Menghubungkan audio 
melalui kabel audio stereo 3,5 mm
Audio berkualitas dasar

AUX

AUX

1 Menggunakan kabel audio stereo 3,5 mm, 
hubungkan konektor AUX pada Soundbar 
ke konektor AUX pada TV atau alat lain.
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Menggunakan 4 
Soundbar

Bagian ini menjelaskan penggunaan Soundbar 
untuk memutar audio dari alat yang terhubung.

Sebelum memulai

Pastikan penyambungan yang dijelaskan • 
dalam Panduan Memulai Cepat sudah 
diselesaikan atau unduh Panduan Pengguna 
melalui www.philips.com/support.
Atur Soundbar ke sumber yang benar • 
sesuai alat lain yang ingin digunakan.

Menyetel volume

1 Tekan +/- (Volume) untuk menambah atau 
mengurangi volume.

Untuk menonaktifkan suara, tekan • .
Untuk mengembalikan suara, tekan lagi • 

 atau tekan +/- (Volume).

Status level volume:

Satu dari empat LED RGB menyala dari • 
redup menjadi terang apabila level volume 
berada di 25% dalam 0,5 detik.

Dua dari empat LED RGB menyala apabila • 
level volume berada di 50% dalam 0,5 detik. 
LED ke-1 tetap menyala, tetapi LED ke-2 
akan menyala dari redup menjadi terang.

Tiga dari empat LED RGB menyala apabila • 
level volume berada di 75% dalam 0,5 detik. 
Dua LED pertama tetap menyala, tetapi LED 
ke-3 akan menyala dari redup menjadi terang.

Keempat LED RGB menyala apabila level • 
volume mencapai nilai maksimal dalam  
0,5 detik. 3 LED tetap menyala, tetapi LED 
ke-4 akan menyala dari redup menjadi terang.

Pemutar MP3
Hubungkan pemutar MP3 untuk memutar file 
audio atau musik.

Persyaratan

Pemutar MP3.• 
Kabel audio stereo 3,5 mm.• 

1 Menggunakan kabel audio stereo 3,5 mm, 
hubungkan pemutar MP3 ke konektor AUX 
pada Soundbar.

2 Tekan  pada remote control untuk 
memilih mode AUX.

3 Tekan tombol pada pemutar MP3 untuk 
memilih dan memutar file audio atau musik.

www.philips.com/support
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Pemutaran di TV
Hubungkan TV untuk memutar file audio atau 
musik. 

Persyaratan

TV yang dilengkapi konektor HDMI.• 
Kabel audio HDMI.• 

1 Menggunakan kabel HDMI, hubungkan TV 
ke konektor HDMI yang ada pada Soundbar.

2 Tekan INPUT/SOURCE pada remote 
control TV untuk memilih mode HDMI.

3 Tekan SOURCE pada remote control 
Soundbar untuk memilih mode HDMI.

Memutar audio melalui 
Bluetooth
Melalui Bluetooth, sambungkan Soundbar dengan 
alat Bluetooth Anda (misalnya iPad, iPhone, iPod 
touch, ponsel Android, atau laptop), lalu Anda 
akan dapat memutar file-file audio yang ada di 
alat tersebut melalui speaker Soundbar.

Persyaratan

Alat Bluetooth yang mendukung profil • 
Bluetooth A2DP dan AVRCP versi 
Bluetooth 5.0.
Jarak operasional antara Soundbar dan alat • 
Bluetooth adalah sekitar 4 meter (13 kaki).

1 Tekan  pada remote control agar 
Soundbar beralih ke mode Bluetooth.

 Indikator Soundbar berkedip biru.
2 Pada alat Bluetooth, aktifkan Bluetooth, 

cari dan pilih Philips TAPB405 untuk 
menyambung (baca panduan pengguna 
alat Bluetooth untuk mengetahui cara 
mengaktifkan Bluetooth).

 Selama proses penyambungan, indikator 
Soundbar berkedip biru.

3 Tunggu sampai indikator Soundbar menyala 
biru tanpa berkedip.

 Jika penyambungan gagal, indikator akan 
berkedip lambat secara terus-menerus.

4 Pilih dan putar file audio atau musik yang 
ada pada perangkat Bluetooth.

Jika ada panggilan masuk, pemutaran • 
musik akan dihentikan sementara.
Jika alat Bluetooth Anda mendukung • 
profil AVRCP, pada remote control 
Anda dapat menekan  untuk 
melompat ke suatu lagu, atau menekan 

 untuk menghentikan sementara/
melanjutkan kembali pemutaran.

5 Untuk keluar dari Bluetooth, pilih sumber 
lain.

Ketika kembali lagi ke mode Bluetooth, • 
sambungan Bluetooth tetap aktif.

Catatan

Streaming musik dapat terputus apabila ada • 
penghalang antara alat dan Soundbar, misalnya 
dinding, wadah logam yang menutupi alat, atau 
alat lain di sekitarnya yang frekuensi kerjanya 
sama.
Jika Anda ingin menyambungkan Soundbar • 
dengan alat Bluetooth lain, tekan  pada remote 
control untuk memilih mode Bluetooth dan tahan 

 untuk memutus alat Bluetooth yang saat ini 
terhubung.
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Asisten Suara Google
Cukup ucapkan "OK Google", lalu ucapkan 
pertanyaan atau perintah seperti:
"Putar musik jazz"
"Tambah volume"
"Atur timer 13 menit untuk pizza"
"Apakah hari ini saya perlu membawa payung?"

Google Chromecast Built-in
Ikuti tiga langkah berikut untuk menikmati fitur 
ini:
1. Hubungkan ponsel atau tablet ke jaringan 

Wi-Fi yang sama dengan speaker Anda 
menggunakan aplikasi Google Home.

2. Siarkan podcast, musik, dan banyak 
lagi dari 100+ aplikasi berkemampuan 
Chromecast. Sentuh tombol Cast di 
aplikasi berkemampuan Chromecast untuk 
memutar.

3. Sentuh tombol Cast di aplikasi 
berkemampuan Chromecast untuk 
memutar musik di speaker Anda.

Google Home

Google Play
GET IT ON

App Store
Available on the

Unduh dan jalankan aplikasi Google Home pada 
ponsel atau tablet. Atur konfigurasi alat Anda di aplikasi 
Google Home.

STEP 
1

STEP 
2

STEP 
3

Sambungkan dengan alat Bluetooth
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AirPlay 2
Untuk mengontrol speaker berkemampuan 
AirPlay 2, diperlukan iOS 11.4 atau versi yang 
lebih baru pada alat Anda.

Atur alat Anda di aplikasi Apple Home 
yang ada pada iPhone atau iPad
1. Sambungkan perangkat iOS ke WiFi.

2. Ikuti proses konfigurasi aplikasi Apple 
Home.

I  Buka aplikasi Apple Home.

II Klik ikon "+", pilih "Tambah Aksesori".

III Klik "Tidak Punya Kode atau Tidak Dapat 
Memindai".

IV Cari alat, dan jika sudah ditemukan, klik 
nama alat.

V Klik Perbolehkan ketika muncul pertanyaan 
"Tambah Aksesori ke Jaringan".

VI Tunggu koneksi jaringan.

VII Setelah jaringan berhasil tersambung, 
Aksesori Ditambahkan.

VIII Masuk ke Beranda, di situ akan muncul alat 
baru yang telah Anda tambahkan.

3. Bila Soundbar sudah tersambung ke 
jaringan, mainkan musik di Soundbar melalui 
AirPlay:

I  Pilih salah satu pemutar musik seperti Apple 
music, kemudian klik ikon AirPlay.

II Pilih nama alat dan klik untuk menyambung. 
Kendalikan pemutaran sewaktu menyiarkan, 
misalnya menambah/mengurangi volume, 
memutar/menghentikan, lagu sebelumnya/
lagu selanjutnya, dan sebagainya.

Penggunaan lambang Works with Apple menunjukkan bahwa 
aksesori dirancang agar berfungsi dengan teknologi yang 
disebutkan dalam lambang dan dinyatakan oleh pengembang 
sebagai aksesori yang memenuhi standar kinerja Apple.
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Menerapkan pengaturan 
pabrik
Ketika speaker hidup, tahan tombol VOL- dan 
VOL+ selama 15 detik, speaker akan mati sendiri 
dan kembali ke pengaturan standar pabrik.

Dudukan 5 
dinding

Catatan

Kesalahan pemasangan di dinding dapat • 
menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan. 
Jika ada pertanyaan, hubungi Layanan Konsumen 
di negara Anda.
Sebelum memasang di dinding, pastikan dinding • 
dapat menyokong berat Soundbar.

Panjang/diameter sekrup

Tergantung jenis dinding yang digunakan untuk 
memasang Soundbar, pastikan panjang dan 
diameter sekrup telah sesuai.

3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

> 35 mm/0,378"

4 mm/ 
0,16"

Lihat ilustrasi dalam panduan memulai cepat 
untuk mengetahui cara memasang Soundbar di 
dinding
1)  Buat dua lubang di dinding menggunakan 

bor.
2)  Kunci paku dinding dan sekrup di lubang-

lubang tersebut.
3)  Gantung Soundbar menggunakan sekrup 

pengencang.
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Spesifikasi 6 
produk

Catatan

Spesifikasi dan desain dapat berubah sewaktu-• 
waktu tanpa pemberitahuan.

Amplifier
Daya output total RMS: • 
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
Respons frekuensi: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB• 
Rasio sinyal dibanding derau: • 
> 88 dB (CCIR)/(A-weighted)
Distorsi Harmonik Total: < 1 %• 
Sensitivitas input:• 

LINE IN: 500 mV +/- 50 mV• 

Audio
Input audio digital S/PDIF:• 

Optik: TOSLINK• 
Frekuensi pengambilan sampel:• 

MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, • 
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,  
48 kHz

Bit rate konstan:• 
MP3: 8 kbps - 320 kbps• 

Bluetooth
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP• 
Versi Bluetooth: 4.2• 
Pita frekuensi/Daya output: • 
2402 - 2480 MHz / ≤12 dBm

Unit utama
Soundbar

Catu daya: 100-240 V~, 50/60 Hz• 
Konsumsi daya: 18 V / 2 A• 
Pemakaian daya siaga: ≤ 2,5 W• 
Dimensi (P x T x L): • 
800 x 67,5 x 107 mm
Berat: 2,09 kg• 
Speaker terintegrasi• : 2 x jangkauan penuh 
(57 mm/2,25", 6 ohm) 
2 x tweeter (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Subwoofer
Catu daya: 100-240 V~, 50/60 Hz• 
Konsumsi daya: 60 W• 
Pemakaian daya siaga: ≤ 2 W• 
Dimensi (P x T x L): • 
300 x 343 x 150 mm
Berat: 5,08 kg• 
Speaker terintegrasi• : 1 x frekuensi rendah 
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Baterai remote control
2 x AAA-R03-1,5 V• 

TAPB405 mematuhi peraturan perundang-
undangan energi Uni Eropa.

TAPB405 mematuhi peraturan komisi eropa 
European Commission Regulation (EC) No 
1275/2008 dan (EU) No 801/2013 sebagai 
peralatan berjaringan dengan ketersediaan 
jaringan yang tinggi (peralatan HiNA dan 
peralatan yang dilengkapi fungsi HiNA). 

Pemakaian daya
Siaga: Tidak Ada
Siaga Jaringan: Tidak Ada
Siaga Aktif*: 3 W

*  Siaga Aktif: TAPB405 terhubung ke jaringan 
nirkabel tetapi tidak menyediakan fungsi 
audio aktif.



ID16

Pemecahan 7 
Masalah

Peringatan

Risiko sengatan listrik Jangan lepas casing produk • 
ini.

Agar garansi tidak batal, jangan sekali-kali 
mencoba memperbaiki produk sendiri.
Jika Anda mengalami masalah sewaktu 
menggunakan produk ini, periksalah hal-hal 
berikut sebelum meminta servis.
Jika masih ada masalah, mintalah bantuan melalui 
www.philips.com/support.

Unit utama

Tombol pada Soundbar tidak berfungsi.
Cabut steker Soundbar dari stopkontak, • 
tunggu beberapa menit, lalu hubungkan 
kembali.

Suara

Tidak ada suara yang keluar dari speaker 
Soundbar.

Hubungkan kabel audio Soundbar ke TV • 
atau alat lain.
Kembalikan Soundbar ke pengaturan • 
standar pabrik.
Pada remote control, pilih input audio yang • 
benar.
Pastikan suara Soundbar tidak dinonaktifkan.• 

Suara tidak jernih atau bergema.
Jika Anda memutar audio dari TV melalui • 
Soundbar, pastikan suara TV sudah 
dinonaktifkan (mute).

Bluetooth

Alat tidak dapat tersambung dengan Soundbar.
Profil alat tidak memenuhi syarat yang • 
ditentukan untuk Soundbar.
Fungsi Bluetooth pada alat belum diaktifkan. • 
Baca panduan pengguna alat mengenai cara 
mengaktifkan fungsi tersebut.
Penyambungan alat belum benar. • 
Sambungkan perangkat dengan benar.  
(baca 'Memutar audio melalui Bluetooth'  
di halaman 10)
Soundbar sudah tersambung dengan alat • 
Bluetooth lain. Putus sambungan tersebut 
lalu coba lagi.

Kualitas audio yang dimainkan dari alat 
Bluetooth yang tersambung tidak bagus.

Tangkapan sinyal Bluetooth tidak bagus. • 
Dekatkan alat ke Soundbar, atau singkirkan 
penghalang antara alat dan Soundbar

Alat Bluetooth terus-menerus tersambung dan 
terputus.

Tangkapan sinyal Bluetooth tidak bagus. • 
Dekatkan alat ke Soundbar, atau singkirkan 
penghalang antara alat dan Soundbar.
Matikan fungsi Wi-Fi pada alat Bluetooth • 
agar tidak terjadi gangguan.
Pada sebagian alat Bluetooth, koneksi • 
Bluetooth dapat dinonaktifkan secara 
otomatis guna menghemat daya. Ini tidak 
menandakan kerusakan Soundbar.

www.philips.com/support


Bluetooth® merupakan merek dagang terdaftar Bluetooth SIG, Inc. 

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, dan tanda serta logo terkait lainnya merupakan merek dagang milik 

Google LLC. Dibuat berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, dan simbol D ganda merupakan merek 

dagang Dolby Laboratories. 

Apple dan AirPlay merupakan merek dagang terdaftar milik Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, dan Logo HDMI merupakan merek dagang atau merek 

dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Philips dan Philips Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke 
Philips N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi. Produk ini diproduksi oleh, dan dijual 
berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Limited atau salah satu 
afiliasinya, dan MMD Hong Kong Holding Limited adalah pihak yang memberikan 
jaminan terhadap produk ini.
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