
 

 

Philips
Тонколона SoundBar

3,1-канален безжичен събуфър

Dolby Atmos®

2 HDMI вход и HDMI извод 
ARC
320 W

TAPB603
За всеки вълнуващ момент

Изживейте кинематографичния звук, без да ставате от дивана. Тази Dolby Atmos 
тонколона с безжичен събуфър ви потапя още повече в предаванията и филмите, 
които обичате. Чуйте драматичния звук навсякъде около вас.

Тръпката от киното
• Dolby Atmos. Кинематографичен звук
• 3 канала: мембрани за средни честоти и високочестотни говорители
• Централен високоговорител за ясен диалог. Чуйте всяка дума
• Безжичен събуфър. По-дълбоки баси
• 320 W изходна мощност. Мощен звук

Всеки източник. Всеки звук.
• Здрава метална мрежа за ясен звук
• Bluetooth и USB връзки
• Оптичен вход и аудио вход
• 2х HDMI вход с 4K преминаване
• HDMI изход (ARC). Управлявайте саундбара с дистанционното за телевизора

Вижте. Чуйте. Насладете се.
• Нископрофилен дизайн на саундбар тонколоната. Събуфър с тънък профил
• Поставете върху масата за телевизор, стената или на всяка плоска повърхност



 Dolby Atmos 3.1

Три канала възпроизвеждат височина и 
дълбочина, което създава виртуален триизмерен 
съраунд звук. Независимо дали става въпрос за 
космически кораб, който прелита отгоре, или 
тълпата в арена, ще почувствате как 
драматичните моменти струят около вас.

Мощен звук
Пукотът от изстрелване на лазери. Ропотът на 
двигателите. От филмите до спортните 
предавания – тази 320 W саундбар тонколона, 
съвместима с Dolby Atmos, ви позволява да 
извлечете повече от съдържанието, което 
обичате. Трите канала освобождават звука на 
вашите любими предавания. Мощният безжичен 
събуфър с тънък дизайн значително подобрява 
басите. Експлозиите ще звучат с грохот, а 
музиката ще звучи дълбоко и богато.

Кристално ясен диалог
Централният високоговорител в тази саундбар 
гарантира, че диалогът е ясен, чист и идеално 
балансиран. Ще чувате всяка дума, независимо 
дали седите в ъгъла, или в средата на стаята.

Любимите ви песни
Филмът приключи? Време е за дискусия след 
финала на сериала? След като драмата на екрана 
приключи, превключете саундбар към Bluetooth и 
заредете плейлист. Или възпроизвеждайте 
вашите песни директно през USB. Ще се 
наслаждавате на същия богат звук, каквото и да 
обичате да слушате.

Отличителен дизайн
Тънкият профил на саундбар тонколоната и 
минималистичният външен вид правят 
впечатление във всеки дом. Тънкият дизайн на 
мощния събуфър го прави лесен за поставяне.

Всеки източник
Свържете чрез HDMI, аудио вход, USB и други. 
4K преминаване ви позволява да свържете 4K 
видео източници директно към саундбар 
тонколоната.
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Звук
• Изходна мощност на високоговорителите: 200 

W
• Изходна мощност на събуфъра: 120 W
• Изходна мощност на системата 
високоговорители: 320 W

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите на главното 
устройство: Л: широколентов (48 x 90 мм) + 
високочестотен високоговорител; Д: 
широколентов (48 x 90 мм) + високочестотен 
високоговорител; Ц: широколентов (52 мм) x 2

• Тип на събуфъра: Активен, Безжичен събуфър
• Мембрани на събуфъра: 1 x ниски честоти (165,1 
мм/6,5")

Възможности за свързване
• Вградени конектори: Bluetooth
• Задни конектори: Цифров оптичен вход, Вход 

HDMI 1, Вход HDMI 2, USB, Аудио вход 3,5 мм 
жак, Изход HDMI (4K дистанционни команди 
за управление ARC)

Поддържани аудио формати
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby 

Digital plus, LPCM 2ch
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch
• Оптичен: Dolby Digital, LPCM 2ch
• USB: MP3, WAV, WMA

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

Дизайн
• За монтиране на стена

Захранване
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: Основно устройство: < 0,5 W; 
Събуфър: < 0,5 W

• Потребление на събуфъра: 20 W
• Мощност на потребление на главния блок: 

25 W
• Захранване на главното устройство: 100 – 240 V 
променлив ток, 50/60 Hz

• Източник на захранване на събуфъра: 110 – 240 
V ~; 50 – 60 Hz

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 950 x 75 x 

134 мм
• Събуфър (Ш x В x Д): 150 x 412 x 310 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 1 бр. батерия CR2025, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Листовка с 
гаранция за цял свят

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Кутия
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

18 x 45 x 106 см
• Бруто тегло: 11 кг
• Нето тегло: 8 кг
• Тегло на опаковката: 3 кг
• EAN: 48 95229 10235 4

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 2
• Външен кашон (л x Ш x В): 108,5 x 19,5 x 60 см
• Бруто тегло: 23 кг
• Нето тегло: 16 кг
• Тегло на опаковката: 7 кг
• GTIN: 1 48 95229 10235 1
•

Спецификации
Тонколона SoundBar
3,1-канален безжичен събуфър Dolby Atmos®, 2 HDMI вход и HDMI извод ARC, 320 W
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