
 

 

Philips
SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer

HDMI ARC
Dolby Audio
140W

TAB6305
Superslank. Groots geluid.

Staat uw TV op een lage standaard? Deze ultraslanke soundbar met draadloze subwoofer 
is zo plat dat hij onder vrijwel elke TV past. Het grootse geluid brengt uw favoriete 
programma's, films en muziek tot leven.

Ultralaag profiel. Rijker, dieper, helderder geluid.
• 2.1-kanaals. Draadloze subwoofer voor diepere bas
• Dolby-audio. Midden in de actie
• Superslank design. Past onder bijna elke TV
• Robuuste metalen rooster voor helder geluid

Muziek en films
• Sluit uw favoriete bronnen aan voor grootser geluid
• Audio-ingang. Optische ingang. Bluetooth
• HDMI ARC. Bedien de soundbar met de afstandsbediening van uw TV
• IR-herhaler meegeleverd, met doorgeefkabel

Kijk, luister, geniet.
• Plaats het op uw TV-tafel, aan de muur, of ieder gewenst plat oppervlak
• Geïntegreerde wandsteunen
• Afmetingen soundbar: 650 x 35 x 81 mm
• Afmetingen subwoofer: 120 x 402 x 300 mm



 2.1-kanaals
Het gebulder van explosies. Het gejuich van het 
publiek. 2.1-kanaalsaudio zorgt voor rijker, dieper en 
helderder geluid bij uw favoriete films en 
programma's. De compacte draadloze subwoofer 
levert een rijke bas.

Superslank design
Deze soundbar is slechts 35 mm dik en is dus perfect 
voor TV's met een lagere voet. Dankzij de 
geïntegreerde wandsteunen houdt u al uw 
plaatsingsopties open. Het compacte design van de 
krachtige subwoofer maakt het eenvoudig deze uit 
het zicht te plaatsen.

Dolby Audio
Ga helemaal op in uw favoriete programma's en 
films. Deze soundbar met draadloze subwoofer 
ondersteunt de Dolby Digital-indeling voor een 
grootse en meeslepende ervaring. Stemmen zijn 
helderder. Effecten zijn nog indrukwekkender.

HDMI ARC. Bedien de soundbar
Deze soundbar maakt via HDMI ARC verbinding 
met uw TV, zodat u het volume van de soundbar 
kunt regelen met de afstandsbediening die u ook 
voor uw TV gebruikt. Dankzij de meegeleverde IR-
herhaler kunt u de afstandsbediening van uw TV zelfs 
gebruiken als u de soundbar vóór de IR-sensor van 
de TV plaatst.

Sluit uw favoriete bron aan
Stream afspeellijsten vanaf uw mobiele apparaat via 
Bluetooth. Sluit audiobronnen aan via de audio-
ingang, via de optische ingang of via USB. Waar u ook 
van houdt, het klinkt geweldig met deze soundbar.
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Geluid
• Uitgangsvermogen luidspreker: 80W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 60W
• Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: 140W

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers hoofdunit: L: mid-range driver 

+ tweeter; R: mid-range driver + tweeter
• Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Actief
• Subwooferdrivers: 1 x lage frequentie

Connectiviteit
• Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth
• Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische 

ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), USB, Audio-
ingang van 3,5 mm, IR-uitgang van 2,5 mm

• HDMI-functies: EasyLink (HDMI-CEC)
• Draadloze verbindingen: Bluetooth 4.2

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-
by met één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening

Ontwerp
• Wandmontage mogelijk

Vermogen
• Stroomverbruik in stand-bystand: Hoofdunit: < 0,5 

W; subwoofer: < 2 W
• Energieverbruik hoofdunit: 18 W
• Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/

60 Hz
• Stroomverbruik subwoofer: 20 W
• Voeding subwoofer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 650 x 35 x 81 millimeter
• Subwoofer (b x h x d): 120 x 402 x 300 millimeter

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij, 

Voedingskabel, Stroomadapter, Afstandsbediening, 
Wandbevestiging, Snelstartgids, Wereldwijde 
garantiekaart

Ondersteunde audio-indelingen
• HDMI ARC: Dolby Digital, 2-kanaals LPCM
• Optisch: Dolby Digital, 2-kanaals LPCM
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, FLAC

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10859 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

73,5 x 42,5 x 14,5 cm
• Brutogewicht: 8,0 kg
• Nettogewicht: 5,9 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 2,1 kg

Omdoos
• GTIN: 1 48 95229 10859 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 17 kg
• Omdoos (L x B x H): 75,5 x 31,5 x 45,5 cm
• Nettogewicht: 11,8 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,2 kg
•

Specificaties
SoundBar-luidspreker
2.1-kanaals draadloze subwoofer HDMI ARC, Dolby Audio, 140W
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