
 

 

Philips
Тонколони за система за 
домашно кино SoundBar

Виртуален съраунд звук
Безжичен събуфър
за Android

CSS5123
Мощен звук за всеки телевизор

с безжичен събуфър
Съживете филмите и музиката от вашия таблет или смартфон с тонколоната за домашно кино 

Philips CSS5123. Тя позволява безжично поточно възпроизвеждане на филми и музика от вашето 

сертифицирано по DLNA устройство с Android™ или от компютъра, за да се забавлявате заедно 

с приятелите и семейството си.

Свържете безжично и се забавлявайте с всичките си развлечения
• Безжично поточно предаване на филми и музика със SimplyShare
• Пуснете филм от устройство на телевизора, докато сърфирате в интернет
• Вграден Smart Media Player за всички мултимедийни файлове
• Работи с всички сертифицирани по DLNA телефони и таблети с Android™

Плътен и богат звук, без усилия
• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
• Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси
• Безжичният събуфър добавя вълнение към екшъна
• Ъглова поставка за насочване на звука изцяло напред

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Ултраплоска за идеално поставяне пред телевизора
• Интелигентният и елегантен дизайн позволява поставяне навсякъде



 Съвместимост с Android™

Тази тонколона за домашно кино е 
съвместима с всички сертифицирани по 
DLNA таблети и телефони с Android™, за 
да можете да предавате поточно всичката 
си любима музика, филми и снимки - 
безжично. Просто се уверете, че 
тонколоната за домашно кино и 
устройствата с Android са свързани към една 
и съща безжична мрежа, и започнете своето 
забавление до безкрай - на момента.

Безжично поточно предаване

Philips SimplyShare ви позволява да 
споделяте с лекота всичката си любима 
музика, филми и снимки - директно от 
вашия сертифициран по DLNA таблет или 
телефон с Android™ - чрез тонколоните на 
вашата система за домашно кино. Просто 
свържете тонколоната, телевизора и 
устройствата с Android към вашата Wi-Fi 
мрежа и започнете поточното предаване на 
вашите мултимедийни файлове - без усилие.

Вграден Smart Media Player

Вграденият Smart Media Player позволява да 
пускате всичките си мултимедийни файлове 
на тази тонколона за домашно кино. Просто 
свържете портативен твърд диск, флаш 
памет или SD карта към USB съединителя/
слота за SD карта* на тонколоната за 
домашно кино и се наслаждавайте на своята 
музика, филми и снимки, удобно 
разположени на дивана.
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Захранващ кабел, Дистанционно управление, 
Листовка с правна информация и информация 
за безопасност, Списък с търговски марки, 
Ръководство за потребителя, Листовка с 
гаранция за цял свят

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, FLAC, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG, TIFF
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Картина: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, 

mpg, wmv

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: USB
• Вградени съединители: Wi-Fi
• Задни конектори: Вход AUX 1, Цифров 
коаксиален вход, Цифров оптичен вход, 
Ethernet, HDMI 1.4 изход (ARC)

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 
управление - команди през домашната мрежа

• HDMI функции: Канал за връщане на аудио 
(ARC), Тип съдържание

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 840 x 48 x 

110 мм
• Тегло на главното устройство: 2,2 кг

• Събуфър (Ш x В x Д): 220 x 251 x 280 мм
• Тегло на събуфъра: 4 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 900 x 304 x 373 мм
• Тегло вкл. опаковката: 11 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Мембрани на високоговорители от всяка 
страна: 1 x 1" миларов високоговорител за 
високи, 1 x 2,5" високоговорител за ниски 
честоти

• Импеданс на тонколоната: 8 ома
• Тип на събуфъра: Активен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Захранване
• Потребявана електроенергия: 45 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Звук
• Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, 
Новини, Оригинални

• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, DoubleBass, FullSound, Нощен 
режим, Регулиране на високи и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, DTS цифров обемен звук

• Изходна мощност на високоговорителите: 30 
W x 2

• Изходна мощност на събуфъра: 90 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 150 W

Устойчивост
• Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, 
Соево мастило

•
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* Отнася се само за определени модели; пълната информация ще 
намерите в спецификацията на продукта

http://www.philips.com

