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Philips SoundBar
SoundBar-højttaler

CSS2113
Få nemt fyldigere lyd til dit TV

Nem tilslutning med 1 kabel
Du kan ikke vurdere den ud fra størrelsen, for denne lille SoundBar er fyldt med kraft! Slut 
med utydelig dialog med 2 dedikerede diskantenheder. DoubleBASS og Virtual Surround-
lydteknologi giver ekstra spænding og surroundlyd til filmen.

Designet til enkelhed
• Ultrakompakt SoundBar - kun 70 cm/28" bred
• Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Fyldigere lyd til TV og film
• Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
• DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
• Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
• Separat subwoofer gør handlingen ekstra spændende

Tilslut og nyd al din underholdning
• Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere
• Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med Music iLink



 Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og 
overvældende surround-lyd fra et system med under 
fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer 
genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der 
optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver 
kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro 
multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at 
købe ekstra højttalere, ledninger eller 
højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal 
lydstandarder, bygger på de samme principper, som 
det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. 
Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet 
med en realistisk rumvirkning.

DoubleBASS-teknologi

DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste 
bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger 
lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart 
niveau på subwooferen - det giver lyd med flere 
svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, 
ukomprimeret lytteoplevelse.

Music iLink

Philips Music iLink giver dig mulighed for nemt at 
afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, 
MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning 
til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din 
lydenhed til Music iLink-stikket for at nyde din musik 
med den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-
hjemmebiografen.
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Specifikationer
Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: Skrue x 2, Stikkontakt x 2
• Medfølgende tilbehør: 1 x CR2025 batteri, 

Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder 
om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, 
Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK
• Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Digital 

koaksial indgang, Digital optisk indgang, 
Subwoofer-udgang

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
• Vægt for hovedenhed: 1,03 kg
• Subwoofer (B x H x D): 165 x 295 x 240 mm
• Subwoofers vægt: 2,6 kg
• Subwoofer-kabellængde: 3,3 m
• Emballage (B x H x D): 756 x 395 x 220 mm
• Vægt inkl. emballage: 5,4 kg

Højttalere
• Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
• Højttaler-drivere pr. side: 1 x 5" basenhed, 1 x 1,5" 

Mylar-diskantenhed
• Højttaler-impedans: 4 ohm
• Subwoofer-type: Passiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwoofer-impedans: 8 ohm

Strøm
• Strømforbrug: 20 W
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Lyd
• Lydforbedring: DoubleBass, FullSound, Night-

indstilling, Diskant- og basregulering
• Lydsystem: Dolby Digital
• Højtalerudgangseffekt: 15 W x 2
• Subwooferoutput: 30 W
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 60 W

Bæredygtighed
• Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret 

trykfarve
•
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