
 

 

Philips
Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 2.1
Bluetooth®

com Google Assistant

TAPB405
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ve o áudio do seu televisor a outro patamar com o SoundBar inteligente com o qual pode falar. 
reconhecimento de voz à distância significa que pode pedir ao Assistente Google do SoundBar 
e encontre as últimas notícias ou o seu programa favorito a partir de qualquer ponto da sala.

O SoundBar com o qual pode falar
• Google Assistant incorporado. Controlo de voz com IA
• Funciona com AirPlay 2
• Entrada ótica, entrada de áudio e coaxial digital
• Bluetooth. Transmita música com um som mais potente
• Saída HDMI (ARC). Controle o SoundBar com o telecomando do televisor

Televisor com som mais rico
• 2 canais. Diafragmas de gama completa
• Subwoofer sem fios. Graves mais profundos
• Grelha robusta em metal para um som nítido

Veja. Ouça. Desfrute.
• Design de SoundBar discreto
• Coloque-o na mesa do seu televisor, na parede ou em qualquer superfície plana
• Suportes de parede incluídos



 Som mais rico
O crepitar de feixes de laser. O rugido de uma 
multidão. Dois canais proporcionam novos níveis do 
som dos seus filmes e programas de televisão 
favoritos. Com o subwoofer compacto sem fios, 
desfrutará de graves gratificantes. As explosões vão 
ribombar e o som da música é rico.

SoundBar inteligente
Com o Google Assistant integrado, pode perguntar 
a este SoundBar as últimas notícias, encontrar o seu 
programa favorito, ou até verificar em que outros 
filmes este ator participou! Também pode pedir ao 
Google Assistant para controlar os seus dispositivos 
para casa inteligentes compatíveis com o Google 
Assistant. Os microfones de longa distância 
garantem que os seus pedidos serão ouvidos de 
qualquer ponto da divisão.

Preparado para as suas músicas favoritas
Já acabou o filme? Está na hora de debater o último 
episódio de uma série? Quando o drama no ecrã 
terminar, pode trocar o SoundBar para modo 
Bluetooth e tenha uma lista de música a postos. Ou 
transmita através de Chromecast. Ou então, 
reproduza as suas músicas diretamente através da 
porta de entrada de áudio. Independentemente das 
suas preferências musicais, desfrutará do mesmo 
som rico.

Design inconfundível
No momento da instalação, os suportes de parede 
incluídos permitem-lhe manter as suas opções em 
aberto. Graças ao design compacto do potente 
subwoofer, é fácil ocultá-lo.

Qualquer fonte
Possibilidade de ligação através de HDMI, entrada de 
áudio, USB e muito mais. A saída HDMI (ARC) 
permite-lhe controlar o SoundBar com o 
telecomando do televisor.
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Som
• Melhoramento do som: Filme, Música, Notícias
• Sistema de som: Dolby Digital
• Potência de saída da coluna: 15 W x 4 + 60 W
• Potência total RMS @ 10% THD: 15 x 4 (1%) + 60 

(3%) W

Altifalante
• Configuração: E + D de gama total + centro
• Gama completa: 2,25" x 2
• N.º de canais de som: 2,1
• Grelha do altifalante: Rede em metal
• Tweeter: 0,75" x 2

Colunas
• Tipo de subwoofer: Controlo, Subwoofer sem fios
• Diafragma do subwoofer: 1 Woofer de 5,25"
• Cabo de alimentação amovível
• Cor do subwoofer: Preto

Conetividade
• Ligações posteriores: Entrada de áudio de 3,5 mm, 

Entrada ótica digital, HDMI - ARC
• Ligação sem fios: Bluetooth 4.2

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel
• Controlo do volume: Comutador de tato
• Modo de poupança de energia: Rede em espera
• Cumprimento da Diretiva ErP CE

Potência
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Transformador CA/CC: Fichas amovíveis (VDE + 

BS + SAA)

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 800 x 67,5 x 107 mm
• Peso da unidade principal: 2,09 kg
• Subwoofer (L x A x P): 300 x 343 x 150 mm
• Peso do subwoofer: 5,08 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: Transformador CA/CC para 

soundbar, Cabo de alimentação, Telecomando, 
Suporte para montagem na parede, Manual de 
início rápido, Folheto de garantia mundial

• Outros: bateria, Autocolante POS

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

80 x 6,75 x 10,77 cm
• Peso: 2,091 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

88 x 22,8 x 49 cm
• Peso bruto: 10,422 kg
• Peso líquido: 7,699 kg
• Tara: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 

88 x 49 x 22,8 cm
• Peso bruto: 10,422 kg
• Peso líquido: 7,699 kg
• Tara: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7
•

Especificações
Altifalante SoundBar
Subwoofer sem fios 2.1 Bluetooth®, com Google Assistant
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