
 

 

„Philips“
Belaidžiai erdvinio garso 
garsiakalbiai

4.1 CH belaidis erdvinis garsas
„Bluetooth®“ ir NFC
HDMI ARC

CSS5235Y
Stereofoninis garsas paverčiamas erdviniu vos per kelias sekundes
su belaidžio ryšio garsiakalbiais
Su „Philips“ belaidžiais erdvinio garso garsiakalbiais CSS5235Y sukurkite kino teatrą namuose. 
Vos kelios sekundės ir galėsite mėgautis šių stereofoninių garsiakalbių atkuriamu erdviniu garsu. 
Mėgaukitės nepriekaištingu garsu ir naudokitės integruotu „Bluetooth“ muzikos perdavimu.

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti
• Erdvinis garsas pagal pageidavimą – nuimami belaidžiai erdvinio garso garsiakalbiai
• „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
• Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai pritaikyti „Crystal Clear Sound“ technologijai

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Minimalistinis prašmatnus dizainas tiks prie modernaus dekoro
• Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis įrengiamas be laidų painiavos



 Erdvinis garsas pagal pageidavimą

Pasinerkite į puikų erdvinį garsą ir mėgaukitės 
juo kada panorėję. Paprasčiausiai atjunkite 
belaidžius erdvinio garso garsiakalbius nuo 
pagrindinių kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių ir 
pastatykite kambario gale, kad galėtumėte 
klausytis daugiakanalio erdvinio garso žaisdami 
žaidimus ar žiūrėdami filmus. Kai veiksmas 
baigsis, vėl prijunkite garsiakalbius, kad 
galėtumėte klausytis muzikos ir televizijos 
laidų. Naudojant patentuotą belaidę garso 
technologiją ir erdvinio garso garsiakalbius, 
veikiančius išskirtiniu dažniu, nėra jokių tinklo 
trukdžių. Rezultatas – belaidė erdvinio garso 
sistema, kurią naudojant garso kokybė 
neprarandama tiek klausantis muzikos, tiek 
žiūrint filmus.

Kokybiški dengti aukštųjų dažnių 
garsiakalbiai

Dabar, naudodamiesi „Crystal Clear Sound“ 
technologija, galėsite išskirti ir įvertinti 
kiekvieną garso detalę tokią, kokia ji buvo 
sukurta atlikėjo ar režisieriaus! „Crystal Clear 
Sound“ atkuria garso šaltinį – nesvarbu, ar tai 
būtų veiksmo filmas, ar miuziklas, ar gyvas 
spektaklis – viskas tiksliai ir be jokių 
iškraipymų. „Philips“ namų kino sistemos su 
„Crystal Clear Sound“ technologija iki 
minimumo apdoroja garsą ir išsaugo pradinio 
garso skaidrumą. Dėl to perteikiamas garsas 
yra tikslesnis.

Belaidis srautinis perdavimas per 
„Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per 
„Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“

Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis 
panaikina išorinio dekoderio poreikį, 
apdorodamas visus šešis garso informacijos 
kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir 
natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. 
„Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų 
aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo 
šaltiniais kanalus.

NFC technologija
Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius 
vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko 
ryšio angl. „Near Field Communications“) 
technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį 
telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC 
funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte 
garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir 
pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Erdvinis garsas pagal 

pageidavimą, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų 
dažnių reguliavimas, Garso sinchronizavimas, 
Filmas, Muzika, Valdymas balsu

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS „Digital 
Surround“, Dolby Pro Logic 2

• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 140 W
• Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 60 W
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 200 W

Garsiakalbiai
• Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in viso 

diapazono garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in 

garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–

150 (-3dB) Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 1 col. švelnūs 

aukštų tonų stiprintuvai, 1 x 3 in viso diapazono 
garsiakalbis

• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20K (-
3dB) Hz

• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
• Garsiakalbių tipai: 2 x satelitinės kolonėlės
• Sistema: 2.1/4.1 sistema

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 

Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis 
(ARC), Garso įvestis, 3,5 mm jungtis

• Bevielės jungtys: „Bluetooth“, Belaidžio ryšio 
žemųjų dažnių kolonėlė

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

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

• HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), 

Turinio tipas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 128 x 328 x 128 

mm (su atjungiamais garsiakalbiais) mm
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 226 x 251 x 

306 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Maitinimo 

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

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 48 95185 60820 4
• Bendras svoris: 10,82 kg
• Outer carton (L x W x H): 37 x 29 x 62 cm
• Grynasis svoris: 8,43 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 2,39 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

37 x 62 x 29 cm
• EAN: 48 95185 60820 4
• Bendras svoris: 10,82 kg
• Grynasis svoris: 8,43 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 2,39 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

25,4 x 32,8 x 25,4 cm
• Svoris: 3,73 kg
•
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