
 

 

„Philips“
„SoundBar“ namų kino 
garsiakalbiai

„Virtual Surround“
Belaidžio ryšio žemųjų dažnių 
kolonėlė
skirta „Android“

CSS5123
Galingas bet kokio televizoriaus garsas

su belaide žemųjų dažnių kolonėle
Prikelkite filmus ir muzikos įrašus naujam gyvenimui planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone 

per šį „Philips“ namų kino sistemos garsiakalbį CSS5123. Transliuokite filmus ir muzikos įrašus belaidžiu 

ryšiu iš „Android™“ DLNA įrenginio ar kompiuterio, kad galėtumėte mėgautis jais su šeima ir draugais.

Prijunkite per belaidį ryšį ir mėgaukitės visomis pramogomis
• Siųskite belaidžiu duomenų srautu filmus ir muziką naudodamiesi „SimplyShare“
• Siųskite duomenų srautu filmą iš įrenginio į televizorių, kol naršote internete
• Integruotas išmanus medijos leistuvas leis atkurti visus jūsų medijos failus
• Veikia su visais „Android™“ DLNA telefonais ir planšetiniais kompiuteriais

Sodrus garsas be jokių pastangų
• Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
• „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
• Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė suteikia veiksmui žavesio
• Kampu pakreiptas stovas sukuria tikslią priekinio garso projekciją

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Ypatingai plokščias, puikiai tiks jūsų televizoriaus priekyje
• Žavus ir plonas įrenginys tiks bet kurioje vietoje



 „Android™“ suderinamumas

Šis namų kino garsiakalbis yra suderinamas su 
visais „Android™“ DLNA planšetiniais 
kompiuteriais ir telefonais, todėl galite 
duomenų srautu siųsti visus savo mėgstamus 
muzikos įrašus, filmus ir nuotraukas belaidžiu 
būdu. Paprasčiausiai įsitikinkite, kad jūsų namų 
kino garsiakalbis ir „Android“ įrenginiai yra 
prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, ir galite 
iškart pradėti mėgautis nesibaigiančiomis 
pramogomis.

Persiunčia be laidų

„Philips“ „SimplyShare“ leis lengvai dalytis visa 
jūsų mėgstama muzika, filmais ir nuotraukomis 
tiesiai iš „Android“ DLNA planšetinio 
kompiuterio / telefono per namų kino sistemą. 
Paprasčiausiai prijunkite savo namų kino 
garsiakalbį, televizorių ir „Android“ įrenginius 
prie savo „Wi-Fi“ tinklo ir pradėkite siųsti savo 
medijos failus.

Integruotas išmanus medijos leistuvas

Integruotas išmanus medijos leistuvas leis 
atkurti visus jūsų medijos failus šiuo namų kino 
garsiakalbiu. Paprasčiausiai prijunkite 
nešiojamąjį standųjį diską, atmintinę arba SD 
kortelę prie namų kino garsiakalbio USB 
jungties / SD kortelės lizdo* ir pradėkite 
mėgautis savo muzika, filmais ir nuotraukomis 
tiesiog patogiai įsitaisę ant sofos.
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Ypatybės
„SoundBar“ namų kino garsiakalbiai
„Virtual Surround“ Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė, skirta „Android“
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Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Maitinimo 

laidas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo 
vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, FLAC, MP3, „Ogg 

Vorbis“, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG, TIFF
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, flv, MKV, mov, mp4, 

MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: USB
• Integruotos jungtys: Tinklas, belaidis ryšys
• Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Skaitmeninė 

koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, 
Eternetas, HDMI 1.4 išvestis (ARC)

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas 
vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - 
„Passthrough“

• HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), 
Turinio tipas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 840 x 48 x 

110 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 2,2 kg

• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 220 x 251 x 
280 mm

• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 4 kg
• Pakuotė (P x A x G): 900 x 304 x 373 mm
• Svoris su pakuote: 11 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame 

prietaise
• Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 1 x 1 col. „Mylar“ 

aukštų dažnių siųstuvas, 1 x 2,5 in garsiakalbis
• Garsiakalbių varža: 8 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 

k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 45 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, 

Žinios, Originalas
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

„DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, 
Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 
Plus“, DTS „Digital Surround“

• Garsiakalbio išvesties galia: 30 W x 2
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 90 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 150 W

Pastovumas
• Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos 

rašalas
•
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Specifikacijos
„SoundBar“ namų kino garsiakalbiai
„Virtual Surround“ Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė, skirta „Android“

* Taikytina tik konkretiems modeliams, visą informaciją rasite gaminio 
specifikacijose

http://www.philips.com

