
 

 

„Philips“
„Zenit“ kino garsiakalbiai

5.1 k. gal. ir žem. dažn. garsiak.
„Bluetooth®“ ir NFC
HDMI 4K–2K

CSS5530G
Įvertinkite „Zen“ grožį ir pojūtį

Jokių laidų, jokios netvarkos
Įvertinkite tyrą „Philips Zenit“ kino garsiakalbių paprastumą ir pasimėgaukite natūraliu, subalansuotu 
garsu, sklindančiu iš modernių, autentiškų medžiagų pagamintų kino garsiakalbių. Dėl sumanaus 
laidų ištiesimo ir belaidžių galinių garsiakalbių nebus jokios netvarkos. Liks tik puiki patirtis.

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Tikros medienos apdaila, papuošianti namų interjerą
• Nesunkiai sureguliuojami belaidžiai galiniai ir žemųjų dažnių garsiakalbiai
• Sumanūs laido sutvarkymo sprendimai jūsų kambaryje

Puikūs klausymosi pojūčiai
• MTM garsiakalbiai atkuria aiškų ir kokybišką garsą
• Žemųjų dažnių garsiakalbio žemų dažnių reflektorius sklandžiai atkuria garsus
• „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis
• HDMI 4K2K praėjimas, kad galėtumėte mėgautis „Ultra HD“ turiniu
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes



 Belaidžiai galiniai ir žemųjų dažnių 
garsiakalbiai
Nesunkiai sureguliuojami belaidžiai galiniai ir 
žemųjų dažnių garsiakalbiai

Sumanus laido tvarkymas
Sumanūs laido sutvarkymo sprendimai jūsų 
kambaryje

MTM garsiakalbiai
Vidutinių dažnių-aukštų dažnių-vidutinių dažnių 
(MTM) konfigūracija, taikoma visuose 
pagrindiniuose ir palydoviniuose 
garsiakalbiuose, leidžia atkurti aiškų ir 
tikrovišką garsą, neatsižvelgiant į klausymosi 
padėtį. Visada galėsite mėgautis tyru garsu be 
jokių iškraipymų.

Žemųjų dažnių garsiakalbio žemų dažnių 
reflektorius
Garsą skleisdamas 360 laipsnių kampu, kupolo 
formos žemų dažnių reflektorius perteikia 
stipresnius ir sodresnius žemų dažnių garsus. 
Dėl tokios konstrukcijos žemųjų dažnių 
garsiakalbį pastačius ant kilimo garsas 
nenuslopinamas.

Belaidis srautinis perdavimas per 
„Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per 
„Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių

NFC technologija

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius 
vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko 
ryšio angl. „Near Field Communications“) 
technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį 

telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC 
funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte 
garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir 
pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“

Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis 
panaikina išorinio dekoderio poreikį, 
apdorodamas visus šešis garso informacijos 
kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir 
natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. 
„Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų 
aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo 
šaltiniais kanalus.

HDMI ARC
HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo 
televizoriaus garso atkūrimo galimybes
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Garsas
• Garsumo gerinimas: „Crystal Clear sound“, 

„Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Prologic II“
• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, Dolby Pro 

Logic 2
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 420 W
• Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 40 W
• Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 40 W
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 220 W

Garsiakalbiai
• Sistema: 5.1 sistema
• Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x 

satelitinės kolonėlės, 1 x žemųjų dažnių garsiakalbis
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 takelių viso 

diapazono garsiakalbiai, 1 x 1 in aukštųjų dažnių 
garsiakalbis

• Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 80 Hz – 18 
K Hz

• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 in viso 

diapazono garsiakalbiai, 1 x 1 in aukštųjų dažnių 
garsiakalbis

• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 120 Hz - 
18 K Hz

• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 

45–150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, Garso 
įvestis, 3,5 mm jungtis, Lengvai prijungiami 
garsiakalbių lizdai, HDMI įvestis (x1), HDMI išvestis 
(4K perdavimas, ARC), USB audio (5 V, 500 mA 
NS)

• Bevielės jungtys: „Bluetooth®“ 4.1, NFC, Belaidžiai 
galiniai garsiakalbiai, Belaidžio ryšio žemųjų dažnių 
kolonėlė

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
valdymo pultas - „Passthrough“

• HDMI funkcijos: Palaikomas 4K perdavimas (30 
fps), Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas

Maitinimas
• Centrinio garsiakalbio maitinimas: 100–240 V AC, 

50/60 Hz, Per maitinimo adapterį

• Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 220–240 V 
AC, 50/60 Hz

• Belaidžio korpuso maitinimo šaltinis: 110–240 V 
AC, 50/60 Hz

• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 
režimu: < 0,5 W

Pastovumas
• Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos 

rašalas

Matmenys
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 228 x 406 x 

265 mm
• Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 580 x 52 x 

98 mm
• Satelitinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 

110 x 301 x 110 mm
• Satelitinio garsiakalbio laido ilgis: 5 m
• Centrinio garsiakalbio svoris: 1,3 kg
• Satelitinio garsiakalbio svoris: 1,2 kg
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,7 kg

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Belaidis 

galinis garso imtuvas, AAA baterija (x1), Maitinimo 
adapteris, AC maitinimo laidas (x3), Sieninis 
laikiklis (x4), Varžtai (x8), Vartotojo vadovas, 
Tarptautinės garantijos lapas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 48 95185 60735 1
• Bendras svoris: 15,24 kg
• Outer carton (L x W x H): 79,5 x 28 x 41,5 cm
• Grynasis svoris: 12 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 3,24 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

79,5 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60735 1
• Bendras svoris: 15,24 kg
• Grynasis svoris: 12 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 3,24 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

58 x 5,35 x 9,8 cm
• Svoris: 1,5 kg
•
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