
 

 

Philips
Soundbar hangsugárzó

• Dolby Digital

CSS2115
Könnyedén jövő, gazdagabb hangzás a TV-n keresztül
Egyszerű, egykábeles csatlakozás
Ne a méret alapján ítéljen, mert a Philips Soundbar CSS2115-nek nagy ütőereje van! A két 
különálló magashangszórónak köszönhetően búcsút inthet a tompa hangoknak. A DoubleBASS és 
a Virtuális Surround Sound technológia még izgalmasabbá teszi a surround hangzású filmeket.

Egyszerűségre tervezve
• Ultrakompakt soundbar rendszer - mindössze 70 cm/28" széles
• Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
• A különálló mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
• Élvezze az iPod/iPhone/iPad készüléken lévő zenét a Music iLink segítségével



 Virtuális surround hangzás

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú 
és magával ragadó surround hangzást hoz létre 
kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer 
esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli 
algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 
csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen 
kiváló minőségű sztereó hangforrással 
megvalósítható az élethű, többcsatornás surround 
hangzás. Nincs szükség új hangszórókra, vezetékekre 
és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a 
helyiséget.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás 
audió szabvány az emberi fül működését veszi alapul, 
általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást 
tapasztalhat.

DoubleBASS technológia

A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a 
legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt 
kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony 
frekvenciákat, és a mélynyomó hallható 
tartományának megfelelően alakítja át azokat. A 
létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási 
élményt biztosít.

Music iLink

A Philips Music iLink segítségével könnyen, 
közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, 
MP3-lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámait a 
házimozihoz történő egyszerű csatlakoztatással. 
Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt a 
Music iLink csatlakozóhoz, és máris a Philips 
házimozi kiemelkedő hangminőségében hallgathat 
zenét.
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Műszaki adatok
Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: 2 db csavar, 2 db fali 

csatlakozó
• Mellékelt tartozékok: 1 db CR2025 elem, Hálózati 

tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi 
garancialevél

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, Digitális koaxiális 

bemenet, Digitális optikai bemenet, Mélynyomó-
kimenet

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 708 x 47 x 65 mm
• A főegység tömege: 1,03 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 165 x 295 x 240 mm
• Mélynyomó tömege: 2,6 kg
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 3,3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 756 x 395 x 220 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 5,4 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók oldalanként: 1 db 5"-es 

mélyhangszóró, 1 db 1,5”-es Mylar 
magashangszóró

• Hangszóró impedanciája: 4 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 20 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,5 W

Hang
• Hangzásjavítás: DoubleBass, FullSound, Éjszakai 

mód, Magas/mély hangok szabályozása
• Hangrendszer: Dolby Digital
• Hangszóró kimeneti teljesítménye: 2 x 15 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 30 W-os
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 60 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta
•
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