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Zachwyć się wyglądem i charakterem zestawu Zenit
Bez kłopotów z przewodami i bałaganem
Przekonaj się, na czym polega prawdziwa prostota z głośnikami kina domowego Philips Zenit. Delektuj 

się naturalnym, zrównoważonym dźwiękiem płynącym z zestawu wykonanego z nowoczesnych, 

oryginalnych materiałów. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania przewodami i tylnym głośnikom 

bezprzewodowym przeżyjesz wyjątkowe chwile bez bałaganu.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Wykończenie z prawdziwego drewna uzupełniające nowoczesny wystrój wnętrza
• Intuicyjna konfiguracja dzięki bezprzewodowym tylnym głośnikom i subwooferowi
• Inteligentny system zarządzania przewodami pozwala uporządkować przewody w 

pomieszczeniu

Znakomite doznania dźwiękowe
• Głośniki MTM zapewniają głośny dźwięk o doskonałym brzmieniu.
• Reflektor basowy subwoofera płynnie oddaje dźwięk
• Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Po prostu ciesz się rozrywką
• Możliwość przesyłania sygnału HDMI 4K2K pozwala cieszyć się materiałami w jakości Ultra HD
• Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
• Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora



 Bezprzewodowe tylne głośniki i 
subwoofer
Intuicyjna konfiguracja dzięki 
bezprzewodowym tylnym głośnikom i 
subwooferowi

Inteligentny system zarządzania 
przewodami
Inteligentny system zarządzania przewodami 
pozwala uporządkować przewody w 
pomieszczeniu

Głośniki MTM
Konstrukcja MTM (dwa głośniki nisko-
średniotonowe i głośnik wysokotonowy) we 
wszystkich głośnikach głównych i satelitarnych 
zapewnia głośny dźwięk o doskonałym 
brzmieniu — niezależnie od miejsca odsłuchu 
możesz zawsze delektować się krystalicznie 
czystym dźwiękiem bez zniekształceń.

Reflektor basowy subwoofera
Reflektor basowy w kształcie kopułki płynnie 
emituje dźwięk we wszystkich kierunkach, co 
sprawia, że basy są mocniejsze i głębsze. Jego 
kształt zapobiega powstaniu efektu tłumienia 
dźwięku w przypadku postawienia subwoofera 
na dywanie.

Bezprzewodowe przesyłanie przez 
Bluetooth

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z 
urządzeń muzycznych przez Bluetooth

Technologia NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 

obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć 
parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć 
strumieniowe przesyłanie muzyki.

Dolby Digital i Pro Logic II

Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje 
potrzebę instalowania zewnętrznego 
dekodera, przetwarzając sześć kanałów 
informacji dźwiękowych, aby zapewnić 
odczucie dźwięku przestrzennego oraz 
zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i 
dynamicznego realizmu. System Dolby Pro 
Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów 
dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła 
dźwięku stereofonicznego.

HDMI ARC
Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie 
dźwięku z telewizora
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Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Krystalicznie czysty 

dźwięk, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 

II
• Moc całkowita RMS przy THD 10%: 420 W
• Moc wyjściowa głośnika centralnego: 40 W
• Moc wyjściowa głośnika satelitarnego: 40 W
• Moc wyjściowa subwoofera: 220 W

Głośniki
• System: System 5.1
• Typy głośników: 1 głośnik centralny, 4 głośniki 

satelitarne, 1 subwoofer
• Przetworniki w głośnikach centralnych: 2 owalne 

pełnozakresowe, 1 wysokotonowy 1"
• Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 

80–18 000 Hz Hz
• Impedancja głośnika centralnego: 4 om
• Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 2 

pełnozakresowe 2,5", 1 wysokotonowy 1"
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 

120–18 000 Hz Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 5 om
• Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy, 

System Bass Reflex
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 45 - 150 Hz
• Impedancja subwoofera: 3 om

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wejście 

audio (gniazdo 3,5 mm), Gniazda głośników 
ułatwiające prawidłowe podłączenie, 1 wejście 
HDMI, Wyjście HDMI (przekazywanie sygnału 4K, 
ARC), USB audio (5 V, 500 mA DC)

• Połączenia bezprzewodowe: Bluetooth 4.1, NFC, 
Tylne głośniki bezprzewodowe, Subwoofer 
bezprzewodowy

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał dźwiękowy 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem, Możliwość sterowania z innego 
pomieszczenia

• Funkcje HDMI: Obsługa przekazywania sygnału 4K 
(30 klatek/s), Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), 
Typ zawartości

Moc
• Zasilanie głośnika centralnego: 100–240 V AC, 50/

60 Hz, Przez zasilacz sieciowy
• Zasilanie subwoofera: 220–240 V AC, 50/60 Hz

• Zasilanie odbiornika bezprzewodowego: 
110–240 V AC, 50/60 Hz

• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, 

Tusz oparty na soi

Wymiary
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

228 x 406 x 265 mm
• Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 

580 x 52 x 98 mm
• Głośnik satelitarny (szer. x wys. x głęb.): 

110 x 301 x 110 mm
• Długość przewodu głośnika satelitarnego: 5 m
• Waga głośnika centralnego: 1,3 kg
• Waga głośnika satelitarnego: 1,2 kg
• Waga subwoofera: 5,7 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Bezprzewodowy tylny odbiornik audio, Bateria 
AAA (x1), Zasilacz, Przewody zasilające (x3), 
Wsporniki naścienne (x4), Śruby (x8), Instrukcja 
obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Ulotka 
z informacjami na temat kwestii prawnych i 
bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi

Karton zewnętrzny
• EAN: 48 95185 60735 1
• Waga brutto: 15,24 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

79,5 x 28 x 41,5 cm
• Waga netto: 12 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Ciężar opakowania: 3,24 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

79,5 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60735 1
• Waga brutto: 15,24 kg
• Waga netto: 12 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 3,24 kg
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

58 x 5,35 x 9,8 cm
• Waga: 1,5 kg
•
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