
 

 

Philips
Reproduktory domáceho 
kina SoundBar

Virtuálny priestorový zvuk
Bezdrôtový subwoofer
pre zariadenia s Androidom

CSS5123
Výkonný zvuk pre každý televízor

s bezdrôtovým subwooferom
Vdýchnite svojim filmom a skladbám z tabletu či smartfónu život pomocou tohto reproduktora 
domáceho kina Philips CSS5123. Bezdrôtovo prenášajte filmy a hudbu zo zariadenia so systémom 
Android™ s protokolom DLNA alebo počítača a užite si zábavu spoločne s rodinou a priateľmi.

Užite si bohatú zábavu, ktorú prinesie bezdrôtové pripojenie
• Bezdrôtovo prenášajte filmy a hudbu pomocou funkcie SimplyShare
• Prenášajte bezdrôtovo film zo zariadenia do televízora a súčasne surfujte na webe
• Integrovaný inteligentný prehrávač médií na prehrávanie všetkých mediálnych súborov
• Funguje so všetkými telefónmi a tabletmi DLNA so systémom Android™

Úchvatný bohatý zvuk jednoducho a rýchlo
• Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
• Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
• Bezdrôtový subwoofer dodá deju napätie
• Naklonený stojan pre maximálnu prednú projekciu zvuku

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Ultratenké pre dokonalé umiestnenie pred váš televízor
• Univerzálne možnosti umiestnenia vďaka inteligentnému a elegantnému dizajnu



 Kompatibilné so systémom Android™

Tento reproduktor domáceho kina je 
kompatibilný so všetkými tabletmi a telefónmi 
DLNA so systémom Android, takže pomocou 
neho môžete bezdrôtovo prenášať svoju 
obľúbenú hudbu, filmy aj fotografie. 
Jednoducho skontrolujte, či je váš reproduktor 
domáceho kina pripojený k rovnakej sieti Wi-
Fi ako vaše zariadenia so systémom Android a 
okamžite si môžete začať užívať nekonečnú 
zábavu.

Bezdrôtový prúdový prenos

Funkcia SimplyShare od spoločnosti Philips 
vám umožňuje jednoducho prenášať všetku 
obľúbenú hudbu, filmy a fotografie priamo z 
vášho tabletu alebo telefónu DLNA so 
systémom Android do vášho domáceho kina. 
Jednoducho pripojte reproduktor domáceho 
kina, televízor a zariadenia so systémom 
Android k sieti Wi-Fi a začnite bez problémov 
prenášať svoje mediálne súbory.

Integrovaný inteligentný prehrávač 
médií

Integrovaný inteligentný prehrávač médií vám 
umožňuje prehrávať všetky mediálne súbory 
prostredníctvom reproduktora domáceho 
kina. Jednoducho pripojte prenosný pevný disk, 
kľúč USB alebo kartu SD do konektora USB/
zásuvky na kartu SD* na reproduktore 
domáceho kina a začnite si vychutnávať hudbu, 
filmy a fotografie priamo z pohodlia svojej 
pohovky.
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Manuál používateľa, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG, TIFF
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: USB
• Integrované pripojenia: Wi-Fi
• Zadné pripojenia: AUX IN 1, Digitálny koaxiálny 

vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Výstup 
HDMI 1.4 (ARC)

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim 
jedným dotykom, Prechod signálu 
prostredníctvom diaľkového ovládania

• Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ 
obsahu

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 840 x 48 x 110 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,2 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 220 x 251 x 280 mm
• Hmotnosť subwoofera: 4 kg
• Balenie (Š x V x H): 900 x 304 x 373 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 11 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 1" 

mylarový výškový reproduktor, 1 x 2,5" woofer
• Impedancia reproduktora: 8 ohm
• Typ subwoofera: Aktívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie 
videa

Príkon
• Spotreba energie: 45 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), 

Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, 
Ovládanie výšok a basov

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, DTS Digital Surround

• Výstupný výkon reproduktora: 30 W x 2
• Výstupný výkon subwoofera: 90 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 150 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze
•
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* Platí len pre niektoré modely. Podrobnosti nájdete v technických 
údajoch produktu
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