
 

 

Philips
Zenit mozihangsugárzók

5.1 csatornás, vez. nélk. hátsó és 

mély

Bluetooth® és NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G
Tapasztalja meg a Zen érzetét és látványát

Vezetékek és gubancok nélkül
Tapasztalja meg a tiszta egyszerűséget a Philips Zenit mozihangsugárzókkal, és élvezze a természetes, 

kiegyensúlyozott hangzást a modern, eredeti anyagokból készült készülékből. Az intelligens kábelkezelés 

és a vezeték nélküli hátsó hangsugárzók révén fantasztikus élményben lehet része, vezetékrengeteg 

nélkül.

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Valódi faburkolat a modern otthoni lakókörnyezethez
• Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és mélynyomó a gondtalan összeállításért
• Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekért az egész szobában

Nagyszerű hangélmény
• Az MRM hangsugárzók erőteljes és valósághű hangzást tesznek lehetővé
• A mélynyomó alsó reflektora egyenletesen sugározza a hangot
• Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért
• Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
• A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához



 Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és 
mélynyomó
Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és 
mélynyomó a gondtalan összeállításért

Intelligens kábelkezelés
Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekért 
az egész szobában

MTM hangsugárzók
Az összes fő és szatellitsugárzóban 
megtalálható közép-magas-közép sugárzó 
(MTM) elrendezés erőteljes és valósághű 
hangzást tesz lehetővé a hallgatási helyzettől 
függetlenül. Mindig torzításmentes, 
kristálytiszta hangzásban lehet része, bárhol is 
ül.

Mélynyomó alsó reflektor
A dóm alakú alsó reflektor erősebb és mélyebb 
basszust tesz lehetővé, mert 360 fokos 
szögben, egyenletesen sugározza a hangokat. A 
kialakítás csökkenti a tompító hatást is, ami 
akkor fordul elő, ha a mélynyomó a szőnyegen 
van.

Vezeték nélküli Bluetooth streaming

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming 
zenelejátszó eszközökről

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológiával. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 

megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

Dolby Digital és Pro Logic II

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem 
szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder 
feldolgozza az audioinformációk mind a hat 
csatornáját, így surround hangzást, valamint 
meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz 
létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby 
Pro Logic II bármely sztereó forrásból 
ötcsatornás surround hangzást állít elő.

HDMI ARC
A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-
készülék minden hangcsatornájához
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 

5.1, Dolby Digital Prologic II
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
• RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 420 W
• Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220 W

Hangszórók
• Rendszer: 5.1-es rendszer
• Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 

szatellitsugárzó, 1 db mélynyomó
• Meghajtók centersugárzónként: 2 db race track 

szélessávú hangszóró, 1 db 1”-es magashangszóró
• Centersugárzó frekvenciatartománya: 80 Hz – 18 

k Hz
• Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 2 db 2,5"-es 

szélessávú hangszóró, 1 db 1”-es magashangszóró
• Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 120 Hz – 18 

k Hz
• Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
• Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, 

Bass Reflex rendszer
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 - 150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, 

Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, Easy-Fit 
hangszóró-csatlakozók, 1 db HDMI bemenet, 
HDMI kimenet (4K áthurkolás, ARC), USB audio 
(5 V, 500 mA DC)

• Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth 4.1, NFC, 
Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók, Vezeték 
nélküli mélynyomó

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 
Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: Támogatja a 4K áthurkolást (30 
kép/s), Audió visszirányú csatorna (ARC), A 
tartalom típusa

Energiaellátás
• Center hangsugárzó tápellátása: 100-240 V AC, 50/

60 Hz, Hálózati adapterrel
• A mélynyomó áramellátása: 220-240 V AC, 50/60 

Hz
• Vezeték nélküli egység tápellátása: 110-240 V AC, 

50/60 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta

Méretek
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 228 x 406 x 265 mm
• Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 580 x 52 x 

98 mm
• Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 110 x 301 x 

110 mm
• Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 5 m
• Center hangsugárzó tömege: 1,3 kg
• Szatellitsugárzó tömege: 1,2 kg
• Mélynyomó tömege: 5,7 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Vezeték nélküli 

hátsó audió vevőegység, AAA elem (x1), Hálózati 
adapter, Hálózati tápkábel (3 db), Fali tartó (4 db), 
Csavar (8 db), Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi 
garancialevél, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap

Külső kartondoboz
• EAN: 48 95185 60735 1
• Bruttó tömeg: 15,24 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

79,5 x 28 x 41,5 cm
• Nettó tömeg: 12 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 3,24 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

79,5 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60735 1
• Bruttó tömeg: 15,24 kg
• Nettó tömeg: 12 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 3,24 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

58 x 5,35 x 9,8 cm
• Tömeg: 1,5 kg
•
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