
 

 

Philips
Reproduktor Soundbar

2.1 s bezdrátovým subwooferem

HDMI ARC
Dolby Audio
300 W

TAB7305

V
Bu
Do
film
ýkon pro vaše filmy i hudbu.
ďte v centru dění. Tento výkonný, 300W soundbar s bezdrátovým subwooferem a zvukem 
lby vám poskytuje plný, bohatý zvuk a zřetelné dialogy. Při sledování veleúspěšných akčních 
ů až po pořady, které musíte vidět, uslyšíte více. Zamilujte se ještě více.

Lepší zvuk televizoru
• Výstup 300 W. Silný zvuk
• 2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy
• Dolby Audio. Buďte uprostřed dění
• Robustní kovová mřížka pro čistý zvuk

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

Uvidíte. Uslyšíte. Zamilujete se.
• Výrazný geometrický design. Snadné umístění
• Včetně držáků na stěnu
• Rozměry soundbaru: 800 x 95 x 64,7 mm
• Rozměry subwooferu: 380 x 280 x 190 mm



 2.1 kanály
2.1 kanály přináší vašim oblíbeným filmům 
a pořadům bohatší, hlubší a čistší zvuk. Kompaktní 
bezdrátový subwoofer se stará o bohaté basy. 
Zatímco dva reproduktory středního rozsahu a dva 
výškové reproduktory společně poskytují nádherně 
vyvážený zvuk se zřetelnými dialogy.

Výstup 300 W. Silný zvuk
Řev výbuchů. Ikonická hudba k filmům. Díky čistému 
výkonu 300 W tento reproduktor SoundBar 
a bezdrátový subwoofer vytvoří mnohem silnější 
dojem z hudby a efektů. V tišších okamžicích uslyšíte 
více detailů a akční scény vás smetou.

Dolby Audio
Ponořte se do oblíbených pořadů a filmů. Tento 
reproduktor SoundBar s bezdrátovým 
subwooferem podporuje formát Dolby Digital Plus 
a přináší tak větší a působivější zážitek. Hlasy budou 
jasnější. Efekty budou působivější.

Výrazný geometrický design
Tento soundbar se může chlubit jedinečným 
zešikmeným provedením a nízkým profilem. Pokud 
jde o umístění, díky dodaným držákům na stěnu máte 
více možností, jak si s ním zdokonalit místnost. 
Výkonný subwoofer lze zásluhou kompaktní 
konstrukce jednoduše skrýt.

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 své oblíbené zařízení
Streamujte seznamy skladeb z mobilního zařízení 
prostřednictvím technologie Bluetooth. Připojte 
zařízení pomocí zvukového nebo optického vstupu či 
USB. Ať už máte rádi cokoli, bude to s tímto 
soundbarem znít skvěle.
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Zvuk
• Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 300 W
• Výstupní výkon reproduktoru: 160 W
• Výstupní výkon subwooferu: 140 W

Reproduktor
• Počet zvukových kanálů: 2,1

Reproduktory
• Reproduktory hlavní jednotky: L: Střední rozsah + 

výškový reproduktor; P: Střední rozsah + výškový 
reproduktor

• Typ subwooferu: Aktivní, Bezdrátový subwoofer
• Měniče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor

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

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

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Easylink (HDMI-CEC)
• Bezdrátová připojení: Bluetooth 4.2

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka

Podporované audio formáty
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch, Dolby 

Digital plus

• Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG

Design
• Možnost montáže na stěnu: Ano

Spotřeba
• Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 

50/60 Hz
• Napájení subwooferu: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Spotřeba hlavní jednotky: 84 W
• Spotřeba subwooferu: 117 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <2 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, 

Dálkový ovladač, Napájecí kabel, Držák pro 
montáž na stěnu, Stručný návod k rychlému 
použití, Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 800 x 95 x 64,7 mm
• Subwoofer (Š x V x H): 380 x 280 x 190 mm

Rozměry balení
• EAN: 48 95229 10965 0

Vnější obal
• GTIN: 1 48 95229 10965 7
• Počet spotřebitelských balení: 2
•

Specifikace
Reproduktor Soundbar
2.1 s bezdrátovým subwooferem HDMI ARC, Dolby Audio, 300 W
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