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Philips SoundBar
SoundBar-högtalare

CSS2113
Fylligare ljud med TV:n utan ansträngning

Enkel anslutning med en enda kabel
Döm inte efter storleken, för den här lilla soundbar rymmer mycket kraft! Inga fler 
halvkvävda dialoger med 2 särskilda tweeters. DoubleBASS och Virtual Surround Sound-
teknik ger filmen spänning och surroundljud.

Utformad för enkelhet
• Ultrakompakt soundbar – endast 70 cm/28 tum bred
• Låg profil som passar perfekt framför din TV

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
• Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
• Separata subwoofers ger mer spänning

Anslut och njut av all din underhållning
• Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
• Lyssna på musik från Pod/iPhone/iPad med Music iLink



 Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt 
surroundljud från mindre än ett system med fem 
högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer 
reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i 
en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud 
omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt 
surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, 
sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller 
hela rummet.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste 
standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar 
människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, 
upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet 
och verklighetstrogna ledljud.

DoubleBASS-teknik

DoubleBASS gör att du kan höra även de allra 
djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa 
basljud och återskapar dem inom subwooferns 
ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare 
ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan 
kompromisser.

Music iLink

Med Music iLink från Philips kan du enkelt spela upp 
musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare 
eller bärbara dator via en enkel anslutning till din 
hemmabio. Anslut bara ljudenheten till Music iLink-
uttaget och njut av din musik med den enastående 
ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från 
Philips.
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Specifikationer
Tillbehör
• Kompatibla tillbehör: Skruv x 2, Väggplugg x 2
• Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, 

Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr 
med säkerhetsföreskrifter och juridik, 
Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK
• Anslutningar bak: AUX IN 1, Digital koaxial ingång, 

Digital optisk ingång, Subwooferutgång

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
• Huvudenhetens vikt: 1,03 kg
• Subwoofer (B x H x D): 165 x 295 x 240 mm
• Subwoofer, vikt: 2,6 kg
• Subwooferns kabellängd: 3,3 m
• Förpackning (B x H x D): 756 x 395 x 220 mm
• Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg

Högtalare
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Högtalarelement per sida: 1 x 5-tums woofer, 1 x 

1,5-tums Mylar-tweeter
• Högtalarimpedans: 4 ohm
• Subwoofertyp: Passiv
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedans: 8 ohm

Effekt
• Strömförbrukning: 20 W
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Ljud
• Ljudförbättring: DoubleBass, FullSound, Nattläge, 

Diskant- och baskontroll
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Uteffekt för högtalare: 15 W x 2
• Uteffekt för subwoofer: 30 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 60 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Sojabaserat bläck
•
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