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Насладете се на визията и усещането за дзен
Без кабели и бъркотия
Насладете се на изчистената опростеност високоговорителите за кино Philips Zenit и се 

възползвайте от естествения, балансиран звук от дизайн, включващ съвременни, автентични 

материали. Интелигентно подреждане на кабелите и безжични задни високоговорители 

осигуряват подредено, грандиозно изживяване.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Покритие от истинско дърво за съвременен домашен интериор
• Безжичен заден и басов високоговорител за безпроблемна настройка
• Интелигентно управление на кабелите за подредени кабели в стаята ви

Прекрасно изживяване при слушане
• MTM говорители позволяват силен и истински възпроизведен звук
• Басов рефлектор на събуфъра излъчва звука плавно
• Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• HDMI 4K2K преминаване, за да се наслаждавате на UHD съдържание
• Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор



 Безжичен заден и басов 
високоговорител
Безжичен заден и басов високоговорител за 
безпроблемна настройка

Интелигентно управление на кабелите
Интелигентно управление на кабелите за 
подредени кабели в стаята ви

MTM говорители
Високоговорител за средни честоти-
високоговорител за високи честоти-
високоговорител за средни честоти (MTM) 
конфигурация на всички главни и сателитни 
високоговорители позволява силен и 
истински възпроизведен звук без значение 
от позицията на слушане. Вие можете 
винаги да се насладите на кристално ясен 
звук без изкривявания, без да има значение 
къде седите.

Басов рефлектор на събуфъра
Басов рефлектор с формата на купол 
увеличава силата и дълбочината на басите, 
като излъчва звука плавно в 360-градусова 
посока. Също така този дизайн 
предотвратява заглушаващия ефект, когато 
събуфърът е поставен на килим.

Bluetooth безжично поточно 
предаване

Bluetooth безжично поточно предаване на 
музика от вашите музикални устройства

Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 

до NFC зоната на тонколоната и 
тонколоната ще се включи, ще се извърши 
Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

Dolby Digital и Pro Logic II

Вграденият декодер за Dolby Digital 
премахва нуждата от външен декодер, като 
обработва всичките шест канала звукова 
информация, за да осигури пространствено 
звуково усещане и поразително естествено 
чувство за реализъм и динамика на 
обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява 
петканален звук от произволен източник на 
стереосигнал.

HDMI ARC
HDMI ARC за достъп до целия звук от 
вашия телевизор
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Звук
• Подобрение на звука: Кристално чист звук, 

Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-

logic 2
• Обща мощност (RMS) при 10% THD (общо 
хармонични изкривявания): 420 W

• Изходна мощност на централната тонколона: 
40 W

• Изходна мощност на сателитните тонколони: 
40 W

• Изходна мощност на събуфъра: 220 W

Високоговорители
• Система: 5,1 система
• Типове високоговорители: 1 централен 
високоговорител, 4 сателитни 
високоговорители, 1 x събуфър

• Мембрани на централните тонколони: 2 
пистови широколентови басови 
високоговорители, 1 x 1" високоговорител за 
високи честоти

• Честотен диапазон на централния 
високоговорител: 80 Hz – 18 k Hz

• Импеданс на централен високоговорител: 4 ома
• Мембрани на сателитните високоговорители: 2 

x 2,5" уфъри за пълен диапазон, 1 x 1" 
високоговорител за високи честоти

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
120 Hz – 18 k Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ома
• Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, 
Басрефлексна система

• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 45 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Възможности за свързване
• Задни конектори: Цифров оптичен вход, Аудио 
вход 3,5 мм жак, Жакове за тонколони Easy-Fit, 
Вход HDMI (x1), Изход HDMI (4K 
дистанционни команди за управление ARC), 
USB аудио (5 V, 500 mA постоянен ток)

• Безжични връзки: Bluetooth 4.1, NFC, Безжични 
задни високоговорители, Безжичен събуфър

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

• HDMI функции: Поддържа 4K дистанционни 
команди за управление (30 fps), Канал за 
връщане на аудио (ARC), Тип съдържание

Захранване
• Захранване на централен високоговорител: 

Променлив ток 100 – 240 V, 50/60 Hz, Чрез 
адаптер за захранване

• Източник на захранване на събуфъра: 
Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz

• Захранване на безжична кутия: Променлив ток 
110 – 240 V, 50/60 Hz

• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Устойчивост
• Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, 
Соево мастило

Размери
• Събуфър (Ш x В x Д): 228 x 406 x 265 мм
• Централен високоговорител (Ш x В x Д): 580 x 

52 x 98 мм
• Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 110 x 

301 x 110 мм
• Дължина на кабела на сателитния 
високоговорител: 5 м

• Тегло на централния високоговорител: 1,3 кг
• Тегло на сателитния високоговорител: 1,2 кг
• Тегло на събуфъра: 5,7 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Безжичен заден аудио приемник, 
AAA батерия (x1), Адаптер за 
електрозахранване, Захранващ кабел (x3), 
Конзола за монтиране на стена (x4), Винтове 
(x8), Ръководство за потребителя, Листовка с 
гаранция за цял свят, Листовка с правна 
информация и информация за безопасност, 
Списък с търговски марки

Външен кашон
• EAN: 48 95185 60735 1
• Бруто тегло: 15,24 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 79,5 x 28 x 41,5 см
• Нето тегло: 12 кг
• Брой потребителски опаковки: 1
• Тегло на опаковката: 3,24 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

79,5 x 41,5 x 28 см
• EAN: 48 95185 60735 1
• Бруто тегло: 15,24 кг
• Нето тегло: 12 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 3,24 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

58 x 5,35 x 9,8 см
• Тегло: 1,5 кг
•
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