
 

 

Philips
SoundBar házimozi-
hangsugárzók

Virtuális surround
Vezeték nélküli mélynyomó
Androidos

CSS5123
Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

a vezeték nélküli mélynyomóval
Keltse életre a táblagépén/okostelefonján lévő mozifilmeket a Philips CSS5123 házimozi-hangsugárzó 

segítségével. Nézze, illetve hallgassa vezeték nélküli adatátvitellel az Android™-os DLNA készülékékén 

vagy a számítógépén lévő mozifilmeket és zeneszámokat, és élvezze őket családja és barátai körében.

Vezeték nélküli csatlakozás, felülmúlhatatlan szórakozás
• A SimplyShare segítségével vezeték nélkül streamelheti a mozifilmeket és zeneszámokat
• A készülékről a TV-re streamelheti a mozifilmet, miközben szörföl a weben
• Beépített Smart médialejátszó a médiafájlok lejátszásához
• Minden Android™-os DLNA telefonnal és táblagéppel használható

Telt és gazdag hangzás, könnyedén
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
• DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
• A vezeték nélküli mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe
• Megdöntött állvány a teljes elülső hangsugárzáshoz

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Teljesen lapos, így tökéletesen illik a TV-készülék elé
• Elegáns és karcsú kialakítás a többféle elhelyezés jegyében



 Android™ kompatibilitás

Ez a házimozi-hangsugárzó kompatibilis minden 
Android™-os táblagéppel és DLNA telefonnal, 
így vezeték nélkül sugározhatja kedvenc 
zenéjét, mozifilmjeit és fényképeit. Csak 
ellenőrizze, hogy a házimozi-hangsugárzók és 
az Androidos készülékek ugyanahhoz a Wi-Fi 
hálózathoz csatlakoznak-e, és máris élvezheti a 
véget nem érő szórakozást.

Vezeték nélküli stream

A Philips SimplyShare segítségével az 
Androidos DLNA táblagépen/telefonon lévő 
kedvenc zenéjét, mozifilmjeit és fényképeit 
közvetlenül és egyszerűen a házimozi-
hangsugárzóra irányíthatja. Csatlakoztassa a 
házimozi-hangsugárzót, a TV-készüléket és az 
Androidos eszközöket a Wi-Fi hálózathoz, és 
egyszerűen indíthatja a médiafájlok 
streamingjét.

Beépített Smart médialejátszó

A beépített Smart médialejátszó segítségével 
minden médiafájlt lejátszhat a házimozi-
hangsugárzón. Egyszerűen csak 
csatlakoztasson egy hordozható merevlemezt, 
egy meghajtót vagy egy SD kártyát a házimozi-
hangsugárzó USB csatlakozójába/SD 
kártyanyílásába*, és fotelje kényelméből 
élvezheti zenéjét, mozifilmjeit és fényképeit.
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati 

tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, 
Nemzetközi garancialevél

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, FLAC, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG, TIFF
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Kép: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel
• Integrált csatlakozások: Wi-Fi
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, Digitális koaxiális 

bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, 
HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód 
egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), 
A tartalom típusa

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 840 x 48 x 110 mm

• A főegység tömege: 2,2 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 220 x 251 x 280 mm
• Mélynyomó tömege: 4 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 900 x 304 x 373 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 11 kg

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók oldalanként: 1 db 1”-es Mylar 

magashangszóró, 1 db 2,5”-es közép- és 
mélyhangszóró

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

Kép/Kijelző
• Képjavítás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 45 W
• Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, 

Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

kiegyenlítés, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, 
Magas/mély hangszínszabályzó

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, DTS Digital Surround

• Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 30 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 90 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 150 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta
•
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* Csak egyes modellekre vonatkozik. A részletes leírás a 
termékjellemzők között található.
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