
 

 

Philips
SoundBar home Cinema-
luidsprekers

CSS2123
Moeiteloos intenser geluid op uw TV

Eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
Laat u niet misleiden door zijn kleine formaat, want deze Philips SoundBar CSS2123 heeft enorme 
power. U mist geen woord meer dankzij de twee speciale tweeters. DoubleBASS- en Virtual 
Surround Sound-technologie voegen spanning en Surround Sound toe aan uw films.

Ontworpen voor eenvoud
• Ultracompacte SoundBar - slechts 70 cm (28") breed
• Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

Intenser geluid voor TV en film.
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
• Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
• Aparte subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
• Geniet met Music iLink van muziek vanaf uw iPod/iPhone/iPad



 Virtual Surround Sound

Virtual Surround Sound van Philips produceert een 
volle en meeslepende Surround Sound via een 
systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer 
geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de 
geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals 
geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. 
Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in 
levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft 
geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor 
luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten 
van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals 
geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de 
manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid 
verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende 
geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

DoubleBASS-technologie

DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste 
bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt 
de lage frequenties op en regenereert deze in het 
hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het 
geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u 
kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte 
luisterervaring.

Music iLink

Met de Music iLink van Philips kunt u rechtstreeks 
vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop 
eenvoudig muziek afspelen via een handige 
aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar 
het audioapparaat aan te sluiten op de Music iLink-
aansluiting en dan kunt u genieten van uw muziek 
met de superieure geluidskwaliteit van de Philips 
home cinema.
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Specificaties
Accessoires
• Compatibele accessoires: 2 schroeven, 2 

muurpluggen
• Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij, 

Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, 

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, 
Subwoofer uit

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 708 x 47 x 65 mm
• Gewicht hoofdunit: 1,03 kg
• Subwoofer (b x h x d): 165 x 295 x 240 mm
• Gewicht van de subwoofer: 2,6 kg
• Kabellengte van de subwoofer: 3,3 m
• Verpakking (b x h x d): 756 x 395 x 220 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 5,4 kg

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
• Luidsprekers aan elke kant: 1 woofer van 5 inch, 1 

mylar-tweeter van 1,5 inch
• Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 8 ohm

Vermogen
• Energieverbruik: 20 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Geluid
• Geluidsverbetering: DoubleBass, FullSound, 

Nachtstand, Treble- en basregeling
• Geluidssysteem: Dolby Digital
• Uitgangsvermogen luidspreker: 15 W x 2
• Uitgangsvermogen subwoofer: 30 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 60 W

Duurzaamheid
• Verpakking: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op 

sojabasis
•
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