
 

 

Philips
Altifalantes de cinema em 
casa SoundBar

Virtual surround
Subwoofer sem fios
para Android

CSS5123
Som potente para todos os televisores

com subwoofer sem fios
Dê vida a filmes e música do seu tablet/smartphone com este altifalante de cinema em casa CSS5123 

da Philips. Transmita filmes e música através de uma ligação sem fios a partir do seu dispositivo 

Android™ DLNA ou PC para desfrutar dos conteúdos com a sua família e os seus amigos.

Ligar sem fios e desfrutar de todo o seu entretenimento
• Transmissão de filmes e música sem fios com o SimplyShare
• Transmita filmes a partir do dispositivo para o televisor enquanto navega na Web
• Leitor multimédia inteligente integrado para reproduzir todos os seus ficheiros multimédia
• Funciona com todos os telefones e tablets DLNA Android™

Para um som cheio e rico, sem esforço
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
• Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
• Subwoofer sem fios para cenas de acção mais emocionantes
• Suporte angular para uma projecção de som frontal completa

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Ultra plano para uma adaptação perfeita à frente do seu televisor
• Design inteligente e elegante para um posicionamento versátil em qualquer lugar



 Compatibilidade com Android™

Este altifalante de cinema em casa é compatível 
com todos os telefones e tablets DLNA 
Android™ para poder transmitir todas as suas 
músicas, filmes e fotografias favoritos através 
de uma ligação sem fios. Tem apenas de se 
assegurar de que o seu altifalante de cinema em 
casa e os seus dispositivos Android estão 
ligados à mesma rede Wi-Fi e pode começar a 
desfrutar de um entretenimento ilimitado de 
imediato.

Transmitir sem fios

O Philips SimplyShare permite-lhe partilhar 
música, filmes e fotografias preferidos 
directamente do seu tablet/telefone DLNA 
para o cinema em casa, de forma muito 
simples. Basta ligar o seu altifalante de cinema 
em casa, o televisor e os dispositivos Android 
à sua rede Wi-Fi e começar a transmitir os 
seus ficheiros multimédia de forma simples.

Leitor multimédia inteligente integrado

O leitor multimédia inteligente integrado 
permite-lhe reproduzir todos os seus ficheiros 
multimédia neste altifalante de cinema em casa. 
Basta ligar um disco rígido externo, uma 
unidade de armazenamento ou um cartão SD 
ao conector USB/ranhura para cartões SD* do 
altifalante de cinema em casa para começar a 
desfrutar de imediato da sua música, dos seus 
filmes e as suas fotografias a partir do conforto 
do seu sofá.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de 

alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e 
legal, Folha de marcas comerciais, Manual do 
utilizador, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, FLAC, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progressivo, PNG, TIFF
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Formato de ficheiros
• Áudio: aac, mka, mp3, wma
• Imagem: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: USB
• Ligações integradas: Wi-Fi
• Ligações posteriores: AUX IN 1, Entrada coaxial 

digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Saída HDMI 
1.4 (ARC)

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

Mapeamento automático das entradas de áudio, 
Reprodução com um só toque, Modo standby com 
um só toque, Comunicação do telecomando

• Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de conteúdo

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 840 x 48 x 110 mm

• Peso da unidade principal: 2,2 kg
• Subwoofer (L x A x P): 220 x 251 x 280 mm
• Peso do subwoofer: 4 kg
• Embalagem (L x A x P): 900 x 304 x 373 mm
• Peso incl. embalagem: 11 kg

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 tweeter 

Mylar de 1", 1 Woofer de 2,5"
• Impedância do altifalante: 8 ohms
• Tipo de subwoofer: Controlo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohms

Imagem/visualização
• Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento 
da resolução de vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 45 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Som
• Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, 

Notícias, Original
• Melhoramento do som: Nivelador automático de 

volume, DoubleBass, FullSound, Modo Nocturno, 
Controlos de Graves e Agudos

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, DTS Digital Surround

• Potência de saída do altifalante: 30 W x 2
• Potência de saída do subwoofer: 90 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 150 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta 

à base de soja
•
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* Aplicável apenas a modelos específicos. Consulte as especificações 
do produto para mais detalhes
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