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Beugel 
 
V. Wat is het kleinste tv formaat passend bij de dit product? 
A. De minimum schermafmeting is 40 inch (102 cm). 
 
V. Wat is het maximale tv formaat en gewicht passend bij dit product? 
A. 65 inch (165 cm) en een maximum gewicht van 30 kg. Het ‘’Screen 

Protection System’’ (SPS®) met anti-bump werkt tot schermen van 65 

inch. 
 
V. Kan dit product naar beneden kantelen (tilt)? 
A. Deze beugel kan niet kantelen, omdat het geluid van de soundbar gericht 

moet zijn naar de oren van de kijker(s) voor de beste audio ervaring. Er 
moet een ‘zichtlijn’ zijn tussen de speakers in de soundbar en de oren van 
de kijker. Bij het kantelen, zou het geluid naar de vloer gericht worden. 

 
V. Kan de DesignMount NEXT 7345 omgebouwd worden naar de 

SoundMount? 
A. Nee, dat is niet mogelijk. 
 
V. Wat is de garantietermijn voor dit product? 
A. Vogel’s geeft levenslange garantie op eventuele gebreken in materialen of 

fabricage van de beugel. De garantie op soundbar, subwoofer en 
afstandsbediening is 2 jaar. 

 
V. Kan ik de Vogel’s soundbar en subwoofer los kopen? 
A. Nee, Vogel’s biedt alleen de complete oplossing aan: de SoundMount. 
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Geluid 
 
V. Wat is het geluidsvermogen van de SoundMount? 
A. SoundMount: 300 Watt. Soundbar: 2x 75 Watt, subwoofer: 150 Watt. 

 
V. Kan dit product ‘HD audio’ signalen aan? 
A. Ja, dit product kan audio signalen aan tot 192 kHz / 24 bit. 
 
V. Kan ik audio streamen van mijn smartphone of tablet naar dit product? 
A. Ja, het is mogelijk om audio te streamen via Bluetooth. 
 
V. Wat is het gewicht van de soundbar? 
A. Het gewicht van de soundbar is 3 kg. 
 
V. Wat is het standby vermogen van de soundbar? 
A. Het standby vermogen van de soundbar is minder dan 0,5 Watt. 
 
V. Wat is het standby vermogen van de subwoofer? 
A. Het standby vermogen van de subwoofer is minder dan 0,5 Watt. 
 
V. Wat is de breedte van de soundbar? 
A. De breedte van de soundbar is 95 cm, gelijk aan de breedte van een 40-

42 inch tv. 
 
V. Hoeveel speakers zitten er in de soundbar? 
A. In totaal zitten er 6 speakers in de soundbar, 3 links en 3 rechts. Twee 

squawkers en een tweeter per kanaal. 
 
V. Welk type versterker is toegepast in de soundbar? 
A. Een klasse-D (‘digitale’) versterker is toegepast. 
 
V. Kan dit product als center speaker gebruikt worden (als onderdeel van 

een 5.1 systeem)? 
A. Technisch is dat zeker mogelijk. Indien beschikbaar, kan de center output 

van een receiver verbonden worden met de AUX (analoge) ingang van de 
soundbar. 

 
V. Zijn beeld en geluid (spraak) altijd gesynchroniseerd (‘lip sync’)? 
A. Met de HDMI ARC verbinding tussen de de beugel en de tv, zijn beeld en 

geluid automatisch gesynchroniseerd. Gebruik anders de menu instelling 
van de TV (‘audio delay’). 

 
V. Wat betekent ARC (HDMI)? 
A. ARC betekent Audio Return Channel. Met HDMI ARC gaat het digitale 

audio signaal van de tv naar de soundbar (SoundMount). 
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V. Kan dit product Dolby Digital of DTS audio signalen aan? 
A. Deze beugel kan PCM (digitaal stereo) aan. In geval Dolby Digital of DTS 

signaal aangeboden wordt, geeft de SoundMount een foutmelding op de 
display van de soundbar. In het installatie menu van de tv moet het audio 
uitgangssignaal van de tv ingesteld worden op PCM (digitaal stereo). 

 
 

Bediening 
 
V. Is het mogelijk de helderheid van de info display van de soundbar te 

dimmen? 
A. Ja, met de afstandsbediening van de soundbar kan de helderheid van de 

display aangepast worden. Het geselecteerde helderheidsniveau wordt 
automatisch onthouden. 

 
V. Functioneert de SoundMount ook met een tv zonder een HDMI ARC 

aansluiting? 
A. Ja, dat kan. De optische S/PDIF (digitale audio) verbinding kan gebruikt 

worden tussen de tv en de soundbar. Hierbij zal het regelen van het 
geluidsvolume met de afstandsbediening van de soundbar moeten 
gebeuren. 

 
V. Moet ik instellingen aanpassen van mijn TV na installatie? 
A. Om het geluidsvolume te kunnen regelen met je tv afstandsbediening is 

het noodzakelijk dat de HDMI CEC (Consumer Electronics Control) functie 
actief is gemaakt in het installatie menu van je tv. Deze functie heeft per tv 
merk een andere benaming: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp), 
Bravia Sync (Sony), Regza Link (Toshiba), Simplink (LG), Viera Link 
Panasonic), EZ-Sync (JVC), Easylink (Philips), Netcommand (Mitsubishi), 
Digital Link HD (Loewe). 

 
V. Wordt het product met een afstandsbediening geleverd? 
A. Ja, een afstandsbediening wordt meegeleverd. Deze afstandsbediening is 

bedoeld voor de eenmalige instellingen (persoonlijke instellingen als bass, 
treble, helderheid display) en voor speciale functies als Bluetooth audio 
streaming. Middels de HDMI ARC verbinding tussen soundbar en tv, heb 
je alleen nog de tv afstandsbediening nodig voor het bedienen van het 
geluid. 

 
V. Gaat de SoundMount automatisch naar stand-by als de tv uitgeschakeld 

wordt? En aan als de tv ingeschakeld wordt? 
A. Ja, de SoundMount schakelt automatisch naar stand-by (zowel soundbar 

als subwoofer) indien de tv wordt uitgeschakeld en gaat aan indien de tv 
wordt ingeschakeld (indien de tv en SoundMount verbonden zijn via HDMI 
ARC). 
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Installatie 
 
V. Wat is het maximum bereik van de draadloze subwoofer? 
A. Zonder obstakels werkt de draadloze subwoofer tot 10 meter verwijderd 

van de soundbar. Met obstakels is het bereik tot 5 meter. 
 
V. Is de soundbar instelbaar onder de tv? 
A Ja, zowel hoogte als diepte van de soundbar is instelbaar. 
 
V. Is het mogelijk deze beugel te koppelen aan een Sonos speaker / 

systeem? 
A Het is niet mogelijk om dit product te koppelen aan een Sonos speaker / 

systeem. 
 
V. Hoe sluit ik randapparatuur, zoals een Blu-ray speler, aan op de tv in 

combinatie met de SoundMount? 
A. Alle randapparatuur dient direct op de tv aangesloten te worden. 

 
V. Kan ik de beugel horizontaal en verticaal corrigeren na installatie? 
A. Ja, deze beugel kan in beide richtingen gecorrigeerd worden. 
 
V. Kan ik de draadloze subwoofer verbergen achter het bankstel? 
A. Ja, de subwoofer kan overal geplaatst worden. Er hoeft geen ‘zichtlijn’ te 

zijn tussen subwoofer en de luisteraar. Het maximum bereik is 10 meter. 
 
V. Hoeveel stopcontacten heb ik nodig om de TV en de SoundMount 

(soundbar) van stroom te voorzien? 
A. U heeft maar één stopcontact nodig. Een netsnoer splitter maakt 

onderdeel uit van de SoundMount en wordt meegeleverd. 
 
V. Is de boormal van de SoundMount hetzelfde als van de DesignMount 

(NEXT 7345)? 
A. Ja, de boormal is hetzelfde. 
 
V. Kan ik gebruik maken van de Vogel’s kabelgoot NEXT 7840 in combinatie 

met deze beugel? 
A. Ja, de NEXT 7840 kabelgoot kan ook gebruikt worden. Monteer in dat 

geval de tv beugel op 116 cm hoogte van de vloer. 
 
V. Zijn alle kabels en montage materialen inclusief? 
A. Ja, alle kabels en montage materialen worden meegeleverd. 

 
V. Moet ik de draadloze subwoofer linken met de soundbar? 
A. Nee, de subwoofer en de soundbar zijn al gelinkt. Mocht de link tussen 

subwoofer en soundbar weggevallen zijn, dan kan de link opnieuw 
geactiveerd worden. Zie de online NEXT 8365 ‘Installation and operation 
manual’. 
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V. Welke netspanningen en netfrequenties zijn geschikt voor de soundbar en 

de subwoofer? 
A. De netspanningsrange van de soundbar en subwoofer is 220 – 240 Volt, 

50 / 60 Hz. 
 
V. Welk type batterij wordt in de afstandsbediening van de soundbar 

gebruikt? 
A. Een lithium CR2025 batterij. 
 
V. Is de batterij voor de soundbar afstandsbediening inclusief? 
A. Ja, de batterij voor de soundbar afstandsbediening is inclusief. 

 


