
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

2,0 kanály
Bluetooth®

HDMI ARC

TAB5105
Čistější zvuk televizoru

Vítejte do světa lepšího zvuku televizoru. Ať už rádi sledujete cokoli, tento soundbar 
tomu dodá více hlasitosti a čistoty – hlasitost můžete ovládat pomocí dálkového ovladače 
televizoru. Vyberte si ze tří přednastavených režimů a zvýrazněte tak hlasy, hudbu i filmy.

Hudba a filmy
• Připojte svá oblíbená zařízení a dopřejte si větší zážitek z poslechu
• Zvukový vstup. Optický vstup. Bluetooth
• Rozhraní HDMI s funkcí ARC. Ovládejte soundbar dálkovým ovladačem televizoru

Uvidíte. Uslyšíte. Zamilujete se.
• Výrazný geometrický design. Snadné umístění
• Můžete jej umístit na TV stolek, na stěnu nebo na jakoukoli rovnou plochu
• Integrované držáky na stěnu
• Rozměry soundbaru: 900 x 91 x 65,5 mm

Čistější. Hlasitější. Lepší.
• Zkrátka kvalitnější zvuk televizoru
• 2 kanály
• 3 zvukové režimy optimalizují zvuk podle toho, co zrovna sledujete
• Robustní kovová mřížka pro čistý zvuk



 Zkrátka kvalitnější zvuk televizoru
Praskání laserové palby. Burácení davu. Zřetelná řeč 
ve zprávách. Dva kanály posunou kvalitu zvuku vašich 
oblíbených filmů a pořadů na zcela novou úroveň. 
Stačí si vybrat jeden ze tří přednastavených 
zvukových profilů a získat tak ten nejlepší zvuk pro 
to, co zrovna sledujete.

HDMI ARC
Neustálému hledání různých ovladačů je konec. 
Tento soundbar lze připojit k televizoru 
prostřednictvím rozhraní HDMI s funkcí ARC a vy 
tak můžete ovládat jeho hlasitost stejným dálkovým 
ovladačem, který používáte pro televizor.

Připojte svá oblíbená zařízení
Využijte možnost streamování seznamů skladeb 
z mobilního zařízení prostřednictvím technologie 
Bluetooth. Připojte audio zařízení pomocí 
zvukového nebo optického vstupu. Ať už máte rádi 
cokoli, bude to s tímto soundbarem znít hlasitěji 
a čistěji.

Výrazný geometrický design
Uvidíte. Uslyšíte. Zamilujete se. Tento soundbar 
s jedinečným zešikmeným designem vypadá skvěle 
v každé místnosti a zároveň je dostatečně nízký, aby 
jej bylo možné umístit pod většinu televizorů. Nebo 
jej můžete upevnit na zeď pomocí integrovaných 
držáků.
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Zvuk
• Výstupní výkon reproduktoru: 15 W x 2
• Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 30 W

Reproduktory
• Reproduktory hlavní jednotky: 2x širokopásmový

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Bluetooth
• Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup 

HDMI 1.4 (ARC), Stereofonní audio (3,5mm 
konektor)

• Bezdrátová připojení: Bluetooth 4.2

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: ano
• Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 

50/60 Hz

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 900 x 91 x 65,5 mm

Podporované audio formáty
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: LPCM 2ch
• Optický: LPCM 2ch

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x 

baterie AAA, Adaptér napájení, Držák pro montáž 
na stěnu, Stručný návod k rychlému použití, 
Záruční list

Design
• Možnost montáže na stěnu: Ano

Vnější obal
• GTIN: 1 48 95229 10886 5
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hrubá hmotnost: 5,95 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 99,5 x 20 x 27,8 cm
• Čistá hmotnost: 3,4 kg
• Hmotnost obalu: 2,55 kg

Rozměry balení
• EAN: 48 95229 10886 8
• Rozměry balení (Š x V x H): 97 5 x 12,2 x 18 cm
• Hrubá hmotnost: 2,635 kg
• Čistá hmotnost: 1,7 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,935 kg
•

Specifikace
Reproduktor Soundbar
2,0 kanály Bluetooth®, HDMI ARC
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