
 

 

Philips
Altifalantes de cinema em 
casa Zenit

Subwoofer sem fios 3.1
Bluetooth® e NFC
HDMI 4K-2K

CSS5330B
Renda-se à maravilhosa aparência e sensação Zen
Livre de fios e desarrumações
Renda-se à simplicidade pura com os altifalantes cinematográficos Zenit da Philips e desfrute de um 

som natural e equilibrado num design com materiais modernos e autênticos. A gestão de cabos 

inteligente e o subwoofer sem fios asseguram uma fantástica experiência sem desarrumações.

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Subwoofer sem fios para uma configuração sem confusões
• Gestão de cabos inteligente para cabos organizados na sua sala

Estupenda experiência de som
• Altifalantes MTM que permitem um som alto e reproduzido de forma autêntica
• Altifalante de canal central para uma nitidez de voz superior
• Reflector na base do subwoofer que distribui uniformemente o som
• Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples
• Passagem HDMI 4K2K para desfrutar de conteúdo Ultra HD
• Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor



 Arrumação de cabo inteligente
Gestão de cabos inteligente para cabos 
organizados na sua sala

Altifalantes MTM
A configuração midwoofer-tweeter-
midwoofer (MTM) em todos os altifalantes 
principais e satélite permite um som alto e com 
reprodução autêntica, independentemente da 
posição de audição. Pode desfrutar de um som 
sempre cristalino e sem distorções, mesmo 
quando está sentado.

Reflector na base do subwoofer
O reflector de base em forma de cúpula 
intensifica a base tornando-a mais forte e mais 
profunda através da distribuição de som a 360 
graus. O design também evita o efeito de 
amortecimento quando o subwoofer está 
colocado sobre um tapete.

Transmissão sem fios via Bluetooth

Transmissão música sem fios via Bluetooth a 
partir dos dispositivos música

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 

Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou o tablet com NFC na 
área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar 
o emparelhamento Bluetooth e iniciar a 
transmissão de música.

HDMI ARC
HDMI ARC para aceder a todo o som do seu 
televisor

Subwoofer sem fios
Subwoofer sem fios para uma configuração 
sem confusões
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Som
• Melhoramento do som: Crystal Clear Sound, 

Dolby Digital Prologic II
• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
• Potência total RMS @ 10% THD: 340 W
• Potência de saída do altifalante central: 40 W
• Potência de saída do altifalante satélite: 40 W
• Potência de saída do subwoofer: 220 W

Altifalantes
• Sistema: Sistema 3.1
• Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 2 

Altifalantes satélites, 1 x Subwoofer
• Diafragmas por altifalante central: 2 woofers de 

gama completa ovais, 1 tweeter de 1"
• Limites freq. do altifalante central: 80 Hz – 

18 000 Hz
• Impedância do altifalante central: 4 ohms
• Diagramas por altifalante satélite: 2 woofers de 

gama total de 2,5", 1 tweeter de 1"
• Limites freq. do altifalante satélite: 120 Hz – 

18 000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 5 ohms
• Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios, Sistema 

Bass reflex
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 45 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohms

Conectividade
• Ligações posteriores: Entrada óptica digital, 

Entrada de áudio de 3,5 mm, Entradas de 
altifalantes fáceis de encaixar, Entrada HDMI (x1), 
Saída HDMI (passagem 4K, ARC)

• Ligações sem fios: Bluetooth 4.1, NFC, Subwoofer 
sem fios

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

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

• Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de conteúdo, Suporte de passagem 4K 
(30 fps)

Alimentação
• Fonte de alimentação do altifalante central: 100-

240 V CA, 50/60 Hz, Via transformador

• Fonte de alimentação do subwoofer: 220-240 V 
CA, 50/60 Hz

• Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta 

à base de soja

Dimensões
• Subwoofer (L x A x P): 228 x 406 x 265 mm
• Altifalante central (L x A x P): 580 x 52 x 98 mm
• Altifalante satélite (L x A x P): 110 x 301 x 110 mm
• Comprimento do cabo do altifalante satélite: 3 m
• Peso do altifalante central: 1,3 kg
• Peso de altifalante satélite: 1,2 kg
• Peso do subwoofer: 5,7 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Pilha AAA 

(x1), Transformador, Cabo de alimentação de CA 
(x2), Suportes de montagem na parede (x2), 
Parafusos (x4), Folheto de segurança e legal, Folha 
de marcas comerciais, Manual do utilizador, 
Folheto de garantia mundial

Embalagem exterior
• EAN: 48 95185 60736 8
• Peso bruto: 11,8 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

64,7 x 28 x 41,5 cm
• Peso líquido: 10,2 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 1,6 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

64,7 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60736 8
• Peso bruto: 11,8 kg
• Peso líquido: 10,2 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 1,6 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

58 x 5,15 x 9,8 cm
• Peso: 1,248 kg
•

CSS5330B/12

Especificações
Altifalantes de cinema em casa Zenit
Subwoofer sem fios 3.1 Bluetooth® e NFC, HDMI 4K-2K

http://www.philips.com

