
 

 

Philips
Reproduktory domácího 
kina s rozhraním SoundBar

Virtual Surround
Bezdrátový subwoofer
pro systém Android

CSS5123
Silný zvuk pro jakýkoli televizor

s bezdrátovým subwooferem
Reproduktor domácího kina Philips CSS5123 vnese život do vašich filmů a hudby 
přehrávané z tabletů nebo chytrých telefonů. Streamujte filmy a hudbu bezdrátově 
z vašeho zařízení Android™ DLNA nebo počítače a bavte se s celou rodinou a přáteli.

Připojte se bezdrátově a užijte si veškerou zábavu
• Streamujte bezdrátově filmy a hudbu prostřednictvím aplikace SimplyShare
• Streamujte film ze zařízení do televizoru a zároveň surfujte na internetu
• Integrovaný přehrávač Smart Media Player přehraje všechny mediální soubory
• Funguje se všemi telefony a tablety se systémy Android™ a technologií DLNA

Plný a bohatý zvuk jednoduše a rychle
• Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
• Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
• Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce
• Nakloněný stojan pro optimální projekci zvuku dopředu

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Ultratenký pro optimální umístění před televizor
• Chytrý a úhledný design pro univerzální umístění kdekoli



 Kompatibilita se systémem Android™

Tento reproduktory domácího kina je 
kompatibilní se všemi telefony a tablety se 
systémy Android™ a technologií DLNA, takže 
můžete streamovat vaši oblíbenou hudbu, filmy 
a fotografie bezdrátově. Jednoduše 
zkontrolujte, že reproduktor domácího kina a 
zařízení se systémem Android jsou připojeny 
ke stejné síti Wi-Fi a můžete si okamžitě začít 
užívat nekončící zábavu.

Streamujte bezdrátově

Aplikace Philips SimplyShare vám umožní bez 
námahy sdílet vaši oblíbenou hudbu, filmy a 
fotografie přímo z vašeho telefonu nebo 
tabletu se systémem Android a technologií 
DLNA do vašeho domácího kina. Stačí připojit 
reproduktor vašeho domácího kina, televizor a 
zařízení se systémem Android do sítě Wi-Fi a 
jednoduše začít streamovat mediální soubory.

Integrovaný přehrávač Smart Media 
Player

Integrovaný přehrávač Smart Media Player vám 
umožní přehrát všechny mediální soubory na 
reproduktoru domácího kina. Jednoduše 
připojte přenosný pevný disk, paměťové 
zařízení USB nebo kartu SD do konektoru 
USB/slotu pro paměťové karty* SD na 
reproduktoru domácího kina a můžete si začít 
vychutnávat hudbu, filmy a fotografie přímo 
z pohodlí vaší pohovky.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí 

kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními 
a legislativními informacemi, Přehled ochranných 
známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční 
list

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresivní JPEG, PNG, TIFF
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Formát souboru
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Obraz: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Videí: ASF, AVI, DivX, flv, MKV, mov, MP4, MPEG, 

MPG, WMV

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: USB
• Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
• Zadní konektory: Vstup AUX 1, Digitální vstup pro 

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, 
Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 
prostřednictvím dálkového ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál 
(ARC), Typ obsahu

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 840 x 48 x 110 mm

• Hmotnost hlavní jednotky: 2,2 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 220 x 251 x 280 mm
• Hmotnost subwooferu: 4 kg
• Balení (Š x V x H): 900 x 304 x 373 mm
• Hmotnost včetně balení: 11 kg

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Reproduktory na každé straně: 1 x 1" mylarový 

výškový reproduktor, 1x 2,5" basový reproduktor
• Impedance reproduktorů: 8 ohm
• Typ subwooferu: Aktivní
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení 
rozlišení videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 45 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, 

Originál
• Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, 

DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace 
výšek a basů

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dekodér DTS Digital Surround

• Výstupní výkon reproduktoru: 30 W x 2
• Výstupní výkon subwooferu: 90 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 150 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust
•
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* Týká se pouze některých modelů, další informace naleznete ve 
specifikacích výrobku
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