
 

 

Philips
SoundBar home Cinema-
luidsprekers

Virtual Surround
Draadloze subwoofer
voor Android

CSS5123
Krachtig geluid voor alle TV's

met draadloze subwoofer
Breng muziek en films tot leven op uw tablet/smartphone met de Philips home cinema-
luidspreker CSS5123. Stream draadloos films en muziek vanaf uw Android™ DLNA-
apparaat of PC voor optimaal kijk- en luisterplezier met familie en vrienden.

Draadloze verbinding voor onbeperkt entertainment
• Draadloos films en muziek streamen met SimplyShare
• Stream films van een apparaat naar de TV terwijl u op internet surft
• Geïntegreerde slimme mediaspeler voor het afspelen van al uw mediabestanden
• Werk met alle Android™ DLNA-telefoons en -tablets

Vol en gedetailleerd geluid
• Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
• DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
• Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie
• Gekantelde standaard voor een volledige geluidsprojectie vanaf de voorkant

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Ultraplat ontwerp dat perfect voor de TV past
• Slim en slank ontwerp om overal te plaatsen



 Compatibiliteit met Android™

Deze home cinema-luidspreker is compatibel 
met alle Android™ DLNA-tablets en -
telefoons, zodat u al uw favoriete muziek, films 
en foto's draadloos kunt streamen. Zorg 
ervoor dat uw home cinema-luidspreker en 
Android-apparaten op hetzelfde Wi-Fi-
netwerk zijn aangesloten om meteen van 
eindeloos entertainment te kunnen genieten.

Draadloos streamen

Met Philips SimplyShare kunt u moeiteloos al 
uw favoriete muziek, films en foto's 
rechtstreeks van uw Android DLNA-tablet/-
telefoon delen op uw home cinema. Sluit uw 
home cinema-luidspreker, TV en Android-
apparaten gewoon aan op uw Wi-Fi-netwerk 
om moeiteloos uw mediabestanden te 
streamen.

Geïntegreerde slimme mediaspeler

Met de geïntegreerde slimme mediaspeler kunt 
u al uw mediabestanden op deze home cinema-
luidspreker afspelen. Sluit een draagbare harde 
schijf, Thumb Drive of SD-kaart aan op de 
USB-connector/SD-kaartsleuf* van de home 
cinema-luidspreker en geniet van uw muziek, 
films en foto's vanuit uw luie stoel.
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Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 

Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met 
juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, 
Wereldwijde garantiekaart

Audioweergave
• Compressie-indeling: AAC, FLAC, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven
• Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progressive JPEG, PNG, TIFF
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoomen

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Bestandsformaat
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Beeld: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, MP4, mpeg, mpg, 

wmv

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
• Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, 

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, 
Ethernet, HDMI 1.4-uitgang (ARC)

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatische toewijzing van audio-invoer, 
Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met 
één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 840 x 48 x 110 mm
• Gewicht hoofdunit: 2,2 kg
• Subwoofer (b x h x d): 220 x 251 x 280 mm
• Gewicht van de subwoofer: 4 kg
• Verpakking (b x h x d): 900 x 304 x 373 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 11 kg

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
• Luidsprekers aan elke kant: 1 mylar-tweeter van 1 

inch, 1 woofer van 2,5 inch
• Luidsprekerimpedantie: 8,0 ohm
• Subwoofertype: Actief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm

Beeld/scherm
• Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), 

Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen
• Energieverbruik: 45 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Geluid
• Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, 

Nieuws, Origineel
• Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, 

DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble- en 
basregeling

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

• Uitgangsvermogen luidspreker: 30 W x 2
• Uitgangsvermogen subwoofer: 90 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 150 W

Duurzaamheid
• Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op 

sojabasis
•
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Specificaties
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* Alleen van toepassing op specifieke modellen. Raadpleeg de 
productspecificaties voor meer informatie.
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