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2.1-hemmabiohögtalare 
med 360Sound
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CSS9211

L
Be
Up
36
jäm
ägg helt enkel till bioljud till din TV
satt av ljud
pgradera ljudet i din TV med Philips SoundHub-hemmabiohögtalare CSS9211. 
0Sound-högtalarna har ljudelement framtill och på sidorna för att fylla rummet med ett 
nt surroundljud, precis som på bio.

Biosurroundljud från alla håll
• 360Sound via högtalarelement framtill och på sidorna
• Kraftfull aktiv subwoofer som ger en äkta bioupplevelse
• Dolby digital och DTS för bra surroundljud

Utformad för att förbättra din hemmabio
• Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta

Njut av all din underhållning
• Enkel att ansluta till TV:n med en enda kabel
• Anslut ytterligare AV-enheter via flera ljudanslutningar
• Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare



 360Sound
360Sound skiljer sig något från en traditionell 
2.1-hemmabio, och är unikt utformat med tre 
drivenheter i varje satellithögtalare – en främre 
och två på sidan som är vinklade för att 
projicera omgivande ljud omkring dig. Utöver 
dipolerna använder Philips en algoritm för att 
ytterligare förbättra den omslutande 
ljudeffekten. 360Sound är konstruerat med 
förstklassiga akustiska komponenter som 
mjuka dome tweeter-högtalare, 
neodymmagneter och digitalförstärkare av 
klass D. Det ger ett utmärkt ljud från alla håll – 
och du får en äkta bioupplevelse hemma.

Enkel att ansluta till TV:n

Enkel att ansluta till TV:n med en enda kabel

Anslut ytterligare AV-enheter

Om du har biosurroundljud för all din 
underhållning kan du enkelt ansluta ytterligare 

ljud-/video-enheter till SoundHub-
hemmabiohögtalare. Anslut till exempel en 
Blu-ray- eller DVD-spelare eller en spelkonsol 
med hjälp av befintliga digitala eller analoga 
kontakter: optisk ingång, koaxialingång eller 2 
AUX-ingångar. Du kan även ansluta din MP3-
spelare med hjälp av Music iLink-anslutningen 
på sidan.

Sofistikerad design

Aluminium representerar ett kreativt sinne 
och är det moderna valet för många av de 
främsta interiörformgivarna över hela världen. 
Lätt och starkt - aluminium är ett autentiskt 
material som bidrar till verkligt ikoniska 
designer vars ultratunna och robusta profiler 
verkligen visar på den perfekta tekniska nivån. 
Slutresultatet är hemmabioanläggningar som 
verkligen drar åt sig blickarna och får folk att 
vrida på huvudet i vilket rum som helst.

Ljudingång

Med ljudingången kan du enkelt spela upp 
musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-
spelare eller bärbara dator via en enkel 
anslutning till din hemmabio. Anslut bara 
ljudenheten till ljudingången och njut av din 
musik med den enastående ljudkvalitet som du 
får med hemmabiosystem från Philips.

Dolby digital och DTS

Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av 
dina musik- och filmupplevelser. Även musik 
som du spelar upp via stereon låter toppen 
eftersom Dolby Digital och DTS-
surroundljudet förbättrar både digital musik 
och video. Ljudet förstärks så mycket från din 
hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

Kraftfull aktiv subwoofer
Kraftfull aktiv subwoofer som ger en äkta 
bioupplevelse
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• Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Garantisedel för hela världen
•

Ljud
• Equalizer-inställningar: Auto, Spel, Film, Musik, 

Nyheter, Originalvattenbehållare
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Dialogförstärkare, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, MP3-ljud, Nattläge, 
Diskant- och baskontroll

• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Uteffekt för satellithögtalare: 150 W x 2
• Uteffekt för subwoofer: 100 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 400 W

Högtalare
• Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
• Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums mjuk 

dome tweeter, 1 x 2,5-tums woofer, 2 x 2,5-tums 
fullregisterwoofer

• Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
• Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK

Subwooferutgång, Digital koaxial ingång, Digital 
optisk ingång

• Subwooferanslutningar: Högtalaruttag

Effekt
• strömförbrukning: 55 W
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 150 x 40,6 x 126 mm
• Huvudenhetens vikt: 0,4 kg
• Satellithögtalare (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Satellithögtalare, vikt: 1,2 kg
• Satellithögtalare, kabellängd: 5 m
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 392 x 357 mm
• Subwoofer, vikt: 6,8 kg
• Subwooferns kabellängd: 3 m
• Förpackning (B x H x D): 560 x 258 x 610 mm
• Vikt inkl. förpackning: 14,2 kg

Tillbehör
• Kompatibla tillbehör: STS9501 Högtalarstativ, 

STS9510 väggmonteringssats
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, 

Digital optisk kabel, Music iLINK-kabel, Nätkabel, 
Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, 
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