
 

 

Philips
Zenit-
bioscoopluidsprekers

3.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI 4K-2K

CSS5330B
Omarm het uiterlijk en gevoel van Zen

Zonder gedoe met kabels en snoeren
Ga voor pure eenvoud met de Philips Zenit-bioscoopluidsprekers en geniet van een 
natuurlijk, gebalanceerd geluid uit een ontwerp met moderne, authentieke materialen. Geniet 
optimaal van een sublieme ervaring dankzij slim kabelbeheer en een draadloze subwoofer.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Draadloze subwoofer voor probleemloze installatie
• Slim kabelbeheer voor geordende kabels door uw kamer

Geweldig geluid
• MTM-luidsprekers zorgen voor luid, natuurgetrouw geluid
• Middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
• Subwoofer-reflector in de voet voor vloeiend klinkend geluid
• Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Nog meer genieten van al uw entertainment
• HDMI 4K2K-doorgave voor genieten van Ultra HD-content
• Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV



 Slim kabelbeheer
Slim kabelbeheer voor geordende kabels door 
uw kamer

MTM-luidsprekers
MTM-configuratie (midwoofer-tweeter-
midwoofer) in alle hoofd- en 
satellietluidsprekers zorgt voor luid en 
natuurgetrouw geluid, ongeacht de 
luisterpositie. U geniet altijd van kristalhelder 
geluid zonder vervorming ongeacht waar u zit.

Subwoofer-reflector in de voet
De conusvormige reflector in de voet zorgt 
voor een sterkere en diepere bas door geluid 
gelijkmatig over 360 graden te verspreiden. 
Het ontwerp voorkomt ook het dempende 
effect wanneer deze op tapijt wordt geplaatst.

Draadloos streamen via Bluetooth

Draadloos muziek van uw muziekapparaten 
streamen via Bluetooth

NFC-technologie

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met 
één druk op de knop dankzij NFC-technologie 

(Near Field Communications). Tik op een 
NFC-smartphone of -tablet op het NFC-
gebied van een luidspreker om de luidspreker 
in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te 
starten en te beginnen met het streamen van 
muziek.

HDMI ARC
HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Draadloze subwoofer
Draadloze subwoofer voor probleemloze 
installatie
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Geluid
• Geluidsverbetering: Crystal Clear Sound, Dolby 

Digital Prologic II
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 340 W
• Uitgangsvermogen middenluidspreker: 40W
• Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 40W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W

Luidsprekers
• Systeem: 3.1-systeem
• Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 

satellietluidsprekers, 1 subwoofer
• Drivers per middenluidspreker: 2 racetrack full-

range woofers, 1 tweeter van 1 inch
• Frequentiebereik van de middenluidspreker: 80 

Hz–18 k Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Drivers per satellietluidspreker: 2 full-range 

woofers van 2,5 inch, 1 tweeter van 1 inch
• Frequentie van satellietluidsprekers: 120 Hz–18 

k Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
• Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass 

Reflex-systeem
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 45 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische 

ingang, Audio-ingang van 3,5 mm, Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, HDMI-ingang (1), HDMI-
uitgang (4K-passthrough, ARC)

• Draadloze verbinding: Bluetooth 4.1, NFC, 
Draadloze subwoofer

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

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

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud, Ondersteuning voor 4K-passthrough 
(30 fps)

Vermogen
• Middenluidspreker, stroomvoorziening: 100 - 240 

V AC, 50/60 Hz, Via stroomadapter

• Voeding subwoofer: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Duurzaamheid
• Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op 

sojabasis

Afmetingen
• Subwoofer (b x h x d): 228 x 406 x 265 mm
• Middenluidspreker (b x h x d): 580 x 52 x 98 mm
• Satellietluidspreker (b x h x d): 110 x 301 x 

110 mm
• Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
• Gewicht van de middenluidspreker: 1,3 kg
• Gewicht satellietluidspreker: 1,2 kg
• Gewicht van de subwoofer: 5,7 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 1 

AAA-batterij, Stroomadapter, Netsnoer (2), 
Beugels voor wandmontage (2), Schroeven (4), 
Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, 
Wereldwijde garantiekaart

Omdoos
• EAN: 48 95185 60736 8
• Brutogewicht: 11,8 kg
• Omdoos (L x B x H): 64,7 x 28 x 41,5 cm
• Nettogewicht: 10,2 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 1,6 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

64,7 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60736 8
• Brutogewicht: 11,8 kg
• Nettogewicht: 10,2 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 1,6 kg
• Type schap: Leggen

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

58 x 5,15 x 9,8 cm
• Gewicht: 1,248 kg
•
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