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Poznejte vzhled a pocit reproduktorů Zen

Bez kabeláže a nepořádku
Poznejte jednoduchost a čistotu reproduktorů pro domácí kino Philips Zenit a vychutnejte si 
přirozený, vyvážený zvuk v designu z moderních, pravých materiálů. Inteligentní uspořádání 
kabelů a bezdrátové zadní reproduktory zajistí fantastický zážitek bez nepořádku.

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Povrchová úprava z pravého dřeva splyne s moderním vybavením domova
• Bezdrátové zadní a basové reproduktory se snadnou instalací
• Inteligentní uspořádání kabeláže přehledně uspořádá kabely u vás doma.

Skvělý zážitek z poslechu
• Reproduktory MTM přináší hlasitý a skutečně věrný zvuk
• Basový reflektor subwooferu vysílá zvuk plynule.
• Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu
• HDMI 4K2K pro obsah v rozlišení Ultra HD
• Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru



 Bezdrátové zadní a basové 
reproduktory
Bezdrátové zadní a basové reproduktory se 
snadnou instalací

Inteligentní uspořádání kabeláže
Inteligentní uspořádání kabeláže přehledně 
uspořádá kabely u vás doma.

Reproduktory MTM
Konfigurace střední basový reproduktor – 
výškový reproduktor – střední basový 
reproduktor (MTM) ve všech hlavních 
i satelitních reproduktorech nabízí hlasitý 
a skutečně věrný zvuk bez ohledu na to, odkud 
posloucháte. Vždy si tak vychutnáte křišťálově 
čistý zvuk bez zkreslení.

Basový reflektor subwooferu
Basový reflektor s kopulovitým tvarem ještě 
více prohlubuje hloubky díky plynulému vysílání 
do všech stran. Jeho konstrukce pak předchází 
tlumení při umístění subwooferu na koberec.

Bezdrátové streamování Bluetooth

Bezdrátové streamování hudby Bluetooth 
z hudebních zařízení

Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 
jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na 
chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC 

v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše 
reproduktor zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Systém Dolby Digital a Pro Logic II

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital 
nahrazuje externí dekodér zpracováním všech 
šesti kanálů zvukových informací tak, aby 
zaručil zážitek z prostorového zvuku a 
ohromující přirozený vjem obklopujícího 
prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby 
Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové 
zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

HDMI ARC
Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky 
z vašeho televizoru
CSS5530G/12

Přednosti
Reproduktory pro domácí kino Zenit
5.1kanál. bezdrát. zadní a bas. repro. Bluetooth® a NFC, HDMI 4K–2K



Datum vydání 2017-01-04

Verze: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557
EAN: 48 95185 60735 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Vylepšení zvuku: Naprosto čistý zvuk, Dolby 

Digital 5.1, Systém Dolby Digital Pro Logic II
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 
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• Celkový výkon RMS při 10% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 420 W
• Výstupní výkon středového reproduktoru: 40 W
• Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 40 W
• Výstupní výkon subwooferu: 220 W

Reproduktory
• Systém: Systém 5.1
• Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x 

satelitní reproduktor, 1 subwoofer (basový 
reproduktor)

• Vinutí v každém středovém reproduktoru: 2 
širokopásmové basové reproduktory Racetrack, 1 
x 1" výškový reproduktor

• Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 
80 Hz – 18 000 Hz

• Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
• Budiče v každém satelitním reproduktoru: 2 x 2,5" 

širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" 
výškový reproduktor

• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz – 
18 000 Hz

• Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Soustavy 

konstrukce Bass Reflex
• Měniče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 45–150 Hz
• Impedance subwooferu: 3 ohm

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, 

Stereofonní audio (3,5mm konektor), 
Reproduktorové konektory Easy-Fit, Vstup HDMI 
(1×), Výstup HDMI (průchod signálu 4K, ARC), 
USB audio (5 V, 500 mA stř.)

• Bezdrátová připojení: Bluetooth 4.1, NFC, 
Bezdrátové zadní reproduktory, Bezdrátový 
subwoofer

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: Podpora průchodu 
signálu 4K (30 sn/s), Zpětný audio kanál (ARC), 
Typ obsahu

Spotřeba
• Napájení středového reproduktoru: 100–240 V 

stř., 50/60 Hz, Přes napájecí adaptér
• Napájení subwooferu: 220–240 V stř., 50/60 Hz
• Napájení bezdrátového zařízení: 110–240 V, 50/

60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový 

inkoust

Rozměry
• Subwoofer (Š x V x H): 228 × 406 × 265 mm
• Středový reproduktor (Š x V x H): 

580 × 52 × 98 mm
• Satelitní reproduktor (Š x V x H): 

110 × 301 × 110 mm
• Délka kabelu satelitního reproduktoru: 5 m
• Hmotnost středového reproduktoru: 1,3 kg
• Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,2 kg
• Hmotnost subwooferu: 5,7 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 

Bezdrátový zadní audiopříjimač, Baterie AAA (x1), 
Adaptér napájení, Napájecí kabel (3×), Držáky pro 
montáž na stěnu (4×), Šrouby (8×), Uživatelská 
příručka, Mezinárodní záruční list, Leták s 
bezpečnostními a legislativními informacemi, 
Přehled ochranných známek

Vnější obal
• EAN: 48 95185 60735 1
• Hrubá hmotnost: 15,24 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 79,5 x 28 x 41,5 cm
• Čistá hmotnost: 12 kg
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Hmotnost obalu: 3,24 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 79,5 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60735 1
• Hrubá hmotnost: 15,24 kg
• Čistá hmotnost: 12 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 3,24 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 58 x 5,35 x 9,8 cm
• Hmotnost: 1,5 kg
•
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