
 

 

Philips
Boxe Home cinema 
SoundBar

Sunet virtual surround
Subwoofer wireless
pentru Android

CSS5123
Sunet puternic pentru orice televizor

cu subwoofer wireless
Aduceţi la viaţă filmele şi muzica de pe tableta sau smartphone-ul dvs. cu această boxă Philips 
home cinema CSS5123. Transferaţi filme şi muzică wireless de pe dispozitivul dvs. Android™ 
DLNA sau de pe computer pentru a vă bucura de ele alături de familie şi prieteni.

Conectaţi-vă wireless și bucuraţi-vă de divertisment
• Transferaţi wireless filme și muzică cu SimplyShare
• Transferaţi filme de la dispozitiv la TV în timp de navigaţi pe Internet
• Player Smart Media integrat pentru a reda toate fișierele dvs. media
• Funcţionează cu toate tablele și telefoanele DLNA Android™

Sunet bogat și amplu, fără efort
• Sunet Virtual Surround pentru o experienţă cinematografică realistă
• Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
• Subwoofer-ul wireless adaugă emoţie la acţiune
• Suport unghiular pentru redare complet frontală a sunetului

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Ultra plat pentru o potrivire perfectă în faţa TV-ului dvs.
• Design excelent pentru amplasare versatilă oriunde



 Compatibilitate cu Android™

Această boxă home cinema este compatibilă cu 
toate tabletele și telefoanele DLNA Android™ 
și puteţi transfera toată muzica, filmele și 
fotografiile favorite wireless. Asiguraţi-vă că 
boxa dvs. home cinema și dispozitivele 
Android sunt conectate la aceeași reţea Wi-Fi 
și vă puteţi bucura de distracţie nelimitată 
imediat.

Transfer wireless

SimplyShare de la Philips vă permite să partajaţi 
muzica, filmele și fotografiile dvs. favorite 
direct de pe tableta/telefonul dvs. DLNA 
Android la sistemul dvs. de sunet home cinema 
fără efort. Doar conectaţi dispozitivele dvs. 
home cinema, TV și Android la reţeaua Wi-Fi 
și începeţi să transferaţi foarte ușor fișierele 
media.

Player Smart Media integrat

Payerul Smart Media Player vă permite redarea 
tuturor fișierelor media pe acest difuzor home 
cinema. Conectaţi un hard disc portabil, un 
modul de memorie sau card SD la slotul* de 
card SD/conector USB al difuzorului home 
cinema și bucuraţi-vă de muzica, filmele și 
fotografiile dvs. imediat, așezat confortabil pe 
canapea.
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Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de 

alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice 
și privind siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie 
internaţională

Redare audio
• Format compresie: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG, TIFF
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, flv, mkv, .mov, mp4, mpeg, 

mpg, wmv

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB
• Conexiuni integrate: Wi-Fi
• Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, Intrare 

coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ethernet, 
Ieșire HDMI 1.4 (ARC)

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

Mapare intrare audio automată, Redare la o singură 
atingere, Mod standby la o singură atingere, 
Telecomandă-Trecere

• Caracteristici HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 840 x 48 x 110 mm
• Greutate unitate principală: 2,2 kg
• Subwoofer (l x î x A): 220 x 251 x 280 mm
• Greutate subwoofer: 4 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 900 x 304 x 373 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 11 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 tweeter 

din mylar de 1", 1 woofer de 2,5"
• Impedanţă boxe: 8 ohm
• Tip subwoofer: Activ
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 

i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 45 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Sunet
• Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, DoubleBass, FullSound, Mod 
Noapte, Control înalte și joase

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
PLUS, DTS Digital Surround

• Putere de ieșire difuzor: 30 W x 2
• Putere de ieșire subwoofer: 90 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 150 W

Durabilitate
• Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe 

bază de soia
•
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Specificaţii
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* Se aplica numai anumitor modele, consultaţi specificaţiile produsului 
pentru detalii complete
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