Philips
Bezdrátový subwoofer

150 W RMS, max. 300 W
8" basový reproduktor
Kompatibilní s technologií DTS
Play-Fi

Snadno dosažitelný hlubší zvuk
pro váš televizor Philips
Nelíbí se vám soundbary, ale rádi byste si na svém televizoru vychutnali ještě lepší zvuk? Tento
subwoofer prohlubuje basy filmů, pořadů a hudby přehrávaných na televizorech Philips se
zapnutou funkcí DTS Play-Fi*. Dá se snadno skrýt a přitom poskytuje dechberoucí výkon.
Hlubší zvuk všeho, co máte rádi
• Více basů pro vaše filmy i hudbu
• 8" basový reproduktor, 150 W RMS, max. 300 W
Pro televizory Philips
• Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi
• Pro váš televizor Philips OLED 2021 nebo MiniLED

TAW8506

Snadné ovládání. Osobitý vzhled.
• Jednoduché uspořádání
• Snadné umístění. Výrazný design
• Rozměry: 240 x 390 x 400 mm

TAW8506/10

Bezdrátový subwoofer

150 W RMS, max. 300 W 8" basový reproduktor, Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi

Specifikace

Přednosti

Zvuk

• Výstupní výkon: 150 W RMS, max. 300 W (10%
THD)

• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G Hz/5 GHz
• Nastavení sítě: Aplikace Philips Sound, využívající
funkci DTS Play-Fi, Aplikace PS Fine Tune

Reproduktory

Příslušenství

•
•
•
•

Typ subwooferu: Aktivní, Bezdrátový subwoofer
Měniče subwooferu: 1 x 8" basový reproduktor
Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz
Impedance subwooferu: 3 ohm

Spotřeba

• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Spotřeba subwooferu v pohotovostním režimu:
<0,5 W

Možnosti připojení

• Kanál pro funkci DTS Play-Fi subwooferu: Ano

Více basů

• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný
návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

Rozměry
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 48 95229 12384 7
Rozměry výrobku (Š x V x H): 24 x 39 x 40 cm
Rozměry balení (Š x V x H): 53 x 47 x 32 cm
Hrubá hmotnost: 10,8 kg
Čistá hmotnost: 8,6 kg
Hmotnost obalu: 2,2 kg
Typ balení: Krabice
Počet zahrnutých výrobků: 1

•

Pociťte pořádné basy, ať už posloucháte hudbu,
nebo sledujete akční film. Tento tenký subwoofer
naplní místnost nízkými tóny – perfektně dodá
hloubku každé explozi a každému rytmu. Své
oblíbené skladby a akční scény uslyšíte tak, jako nikdy
dřív.

Jednoduché uspořádání

Zapojení nemůže být snazší. Jednoduše připojte
subwoofer k televizoru Philips pomocí aplikace
Philips Sound nebo pomocí nabídky DTS Play-Fi
v televizoru.

Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi

Chcete pocítit dunění motorů v každé honičce nebo
hloubku každé skladby? Propojte tento subwoofer
s televizorem a dvěma kompatibilními bezdrátovými
reproduktory a vytvořte si doma prostorovou
sestavu**. Perfektní pro filmové večery!

Výrazný geometrický design

Díky štíhlému designu subwoofer pasuje téměř do
každého obývacího pokoje. Elegantní hliníkový
povrch vypadá dobře v každém prostředí – a pokud
nechcete, aby byl subwoofer všem na očích, lze jej
snadno schovat.
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* Model TAW8506 je kompatibilní s televizory Philips se zapnutou
funkcí DTS Play-Fi. Více informací naleznete na stránkách
www.philips.com/TAW8506/support.
* * Prostorovou sestavu nelze sestavit pomocí modelu TAW8506
a televizoru Philips řady Performance.

