
 

 

Philips
Draadloze subwoofer

150 W RMS. 300 W max.
8 inch woofer
Compatibel met DTS Play-Fi

TAW8506

S
v
Vin
niv
op
impelweg dieper geluid 
oor uw Philips-TV
dt u het idee van een soundbar niets, maar wilt u het geluid van uw TV wel naar een hoger 
eau tillen? Met deze subwoofer wordt het basgeluid van films, shows en muziek versterkt 
 uw Philips-TV met DTS Play-Fi*. Eenvoudig te verbergen en toch enorm krachtig.

Dieper geluid voor uw favoriete inhoud
• Meer bas voor uw films en muziek
• 8-inch woofer. 150 W RMS. 300 W max.

Voor Philips-TV's
• Compatibel met DTS Play-Fi
• Voor uw Philips OLED- of MiniLED-TV uit 2021

Eenvoudige bediening. Opvallend design.
• Eenvoudige installatie
• Eenvoudig te plaatsen. Opvallend ontwerp
• Afmetingen: 240 x 390 x 400 mm



 Meer bas

Voel de bas, of u nu naar muziek luistert of een 
actiefilm bekijkt. Deze slanke subwoofer levert volop 
vermogen in het lage segment, perfect voor het 
toevoegen van diepte aan explosies en beats. U 
hoort uw favoriete nummers en geniet van 
actiescènes als nooit tevoren.

Eenvoudige installatie
Installatie kan niet eenvoudiger. Sluit de subwoofer 
eenvoudig aan op uw Philips-TV via de Philips Sound-
app of het DTS Play-Fi-menu op uw TV.

Compatibel met DTS Play-Fi

Wilt u het gebrom van elke achtervolging van auto's 
voelen en de volledige impact van elke muziekscore? 
Sluit deze subwoofer aan op uw TV en een paar 
compatibele draadloze luidsprekers om direct een 
Surround Sound-installatie te maken. Ideaal voor 
filmavond!

Opvallend geometrisch design

Dankzij het slanke ontwerp is deze subwoofer 
perfect voor de meeste leefruimten. Het slanke 
ontwerp met aluminium bovenkant ziet er in elke 
omgeving geweldig uit. En als u niet wilt dat de 
subwoofer zichtbaar is, kunt u deze eenvoudig 
verbergen.
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Kenmerken

* De TAW8506 is compatibel met Philips-TV's met DTS Play-Fi. Ga 
naar www.philips.com/TAW8506/support voor meer informatie.

* *Het is niet mogelijk om een Surround Sound-installatie te maken 
met de TAW8506 en een TV uit de Philips Performance-serie.
• Bediening via app voor smartphone/tablet •
Geluid
• Uitgangsvermogen (MAX): 300 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 150 W
• Totale harmonische vervorming: 10%
• Frequentiebereik: 40 - 150 Hz

Luidsprekers
• Aantal geluidskanalen: 0,1
• Subwoofertype: Actief, Draadloze subwoofer
• Aantal woofers: 1
• Diameter woofer: 8 inch
• Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit
• DTS Play-Fi-subwooferkanaal
• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Netwerkinstellingen: Philips Sound-app, Mogelijk 

gemaakt door DTS Play-Fi, PS Fine Tune-app
• Aansluiting voor meerdere luidsprekers
• Scenario met meerdere luidsprekers: Groepering, 

Surround
• Technologie met meerdere luidsprekers: DTS 

Play-Fi Multi-room
• Bluetooth: Nee
• Smart Home: geen van beide
• DLNA-norm: Nee
• Audio in: Nee

Compatibiliteit

Comfort
• Lichteffect: Nee
• Ingebouwde microfoon: 0
• Handsfree bellen: Nee

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stand-byverbruik subwoofer: < 0,5 W
• Powerbank: Nee

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

24 x 39 x 40 cm
• Gewicht: 8,6 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

53 x 47 x 32 cm
• Brutogewicht: 10,8 kg
• Nettogewicht: 8,6 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,2 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Staand
• EAN: 48 95229 12384 7
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Specificaties
Draadloze subwoofer
150 W RMS. 300 W max. 8 inch woofer, Compatibel met DTS Play-Fi
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