
 

 

Philips Performance
Zvočnik Soundbar

3.1-kanalni brezžični nizkotonec

Dolby Atmos®

2 vhoda HDMI in izhod HDMI 
ARC
320 W

TAPB603
Vsak trenutek naj bo vznemirljiv

V kinematografskem zvoku uživajte neposredno z naslonjača. Soundbar s tehnologijo 
Dolby Atmos in brezžičnim nizkotoncem vas dobesedno posrka v oddaje in filme, ki jih 
obožujete. Naj vas dramatičen zvok povsem obda.

Vznemirljivost kina
• Dolby Atmos. Kinematografski zvok
• 3 kanali: srednjetonske zvočne enote in visokotonski zvočniki
• Osrednji zvočnik za zanimiv dialog. Slišali boste vsako besedo
• Brezžični nizkotonec. Še globlji globoki toni.
• 320 W moči. Mogočen zvok

Vsi viri. Vsi toni.
• Robustna kovinska rešetka za čist zvok
• Povezavi Bluetooth in USB
• Optični vhod in zvočni vhod
• 2 vhoda HDMI s prehodom 4K
• HDMI-izhod (ARC). Soundbar upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Glejte. Poslušajte. Uživajte.
• Nizka zasnova zvočnika Soundbar. Tanek nizkokotonec.
• Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na komodo oz. katerokoli ravno površino.



 Dolby Atmos 3.1
Trije kanali poustvarijo višino in globino, s čimer 
ustvarijo navidezni tridimenzionalni prostorski zvok. 
Občutite dramatično dogajanje, ki se odvija nad vami 
in okoli vas – naj bodo to vesoljska plovila, ki vam 
švignejo nad glavo, ali množica v areni.

Izredno močan zvok
Prasketanje laserskega ognja. Grmenje motorjev. S 
tem zvočnikom Soundbar, s podporo za naprave s 
tehnologijo Dolby Atmos s 320 W boste dopolnili 
svoje najljubše vsebine od filmov do športnih 
prenosov. S tremi kanali boste sprostili zvok svojih 
priljubljenih vsebin. Zmogljiv, tanek brezžični 
nizkotonec občutno poudari nizke tone. Eksplozije 
bodo bobnele in glasba bo slišati globoka in bogata.

Kristalno čist dialog
Osrednji zvočnik v tem zvočniku Soundbar 
zagotavlja, da je dialog jasen in razločen – ter 
čudovito uravnotežen. Slišali boste lahko vsako 
besedo, ne glede na to, ali sedite v kotu ali na sredini 
prostora.

Vaša priljubljena glasba
Je filma že konec? Imamo po zadnji epizodi popularne 
serije čas za razpravo? Ko se dramatični trenutki na 
velikem zaslonu končajo, lahko Soundbar preklopite 
v način Bluetooth in na povezani napravi pripravite 
svoj glasbeni seznam za predvajanje. Glasbo lahko 
predvajajte tudi neposredno prek vhoda USB. 
Uživajte v bogatejšem zvoku, ne glede na vašo 
priljubljeno zvrst.

Prepoznavna oblika
Soundbar odlikujeta nizka višina in minimalističen 
videz, ki vsakomur polepša dom. Zaradi tanke 
zasnove zmogljivega nizkotonca lahko le-tega 
enostavno vkomponirate v obstoječi sistem.

Katerikoli vir
Povezave so mogoče prek priključkov HDMI, Avdio-
in, USB in ostalih. Soundbar lahko posreduje sprejeti 
4K UHD signal in s tem omogoča direkten priklop 
4K UHD video naprav.
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Zvok
• Izhodna moč zvočnika: 200 W
• Izhodna moč nizkotonca: 120 W
• Izhodna moč sistema zvočnikov: 320 W

Zvočniki
• Zvočne enote glavne enote: L: polni frekvenčni 

razpon (48 × 90 mm) + visokotonski zvočnik; D: 
polni razpon (48 × 90 mm) + visokotonec; C: polni 
razpon (52 mm) × 2

• Vrsta nizkotonca: Aktivni, Brezžični nizkotonec
• Zvočniki v nizkotoncu: 1 × nizkofrekvenčni 

(165,1 mm/6,5 palca)

Povezljivost
• Vgrajeni priključki: Bluetooth
• Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, 

Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, USB, 3,5 mm avdio 
vhod, Izhod HDMI (prehod 4K, ARC)

Podprti zvočni formati
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, 

LPCM 2-kanalni
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2-kanalni
• Optični: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-

kanalni
• USB: MP3, WAV, WMA

Priročnost
• EasyLink (HDMI-CEC): Zvočni povratni kanal 

(ARC), Samodejna preslikava avdio vhoda, Stanje 
pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z 
daljinskega upravljalnika

Zasnova
• Namestitev na steno

Napajanje
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: Glavna 

enota: < 0,5 W; nizkotonec: < 0,5 W
• Poraba nizkotonskega zvočnika: 20 W
• Poraba energije glavne enote: 25 W
• Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Napajanje nizkotonskega zvočnika: 110-240 V~; 

50-60 Hz

Dimenzije
• Glavna enota (Š x V x G): 950 x 75 x 134 mm
• Nizkotonec (Š x V x G): 150 × 412 × 310 mm

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: 1 baterija CR2025, 

Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski 
upravljalnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Škatla
• Število priloženih izdelkov: 1
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 18 x 45 x 106 cm
• Bruto teža: 11 kg
• Neto teža: 8 kg
• Teža embalaže: 3 kg
• EAN: 48 95229 10235 4

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 2
• Outer carton (L x Š x V): 108,5 x 19,5 x 60 cm
• Bruto teža: 23 kg
• Neto teža: 16 kg
• Teža embalaže: 7 kg
• Številka GTIN: 1 48 95229 10235 1
•

Specifikacije
Zvočnik Soundbar
3.1-kanalni brezžični nizkotonec Dolby Atmos®, 2 vhoda HDMI in izhod HDMI ARC, 320 W
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