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Philips SoundBar
Domácí kino

Výkon 300 W RMS

HSB2313
Završte svůj zážitek z HD TV

výkonným subwooferem
Oživte filmy a hry skvělým prostorovým zvukem. Díky výkonu 300 W, integrovanému 
rozbočovači HDMI a subwooferu si je nyní můžete vychutnat s kvalitním zvukem a 
obrazem, a to bez nepořádku!

Skvělý zážitek z poslechu
• Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
• Subwoofer pro výkonné basy

HD filmový zážitek ze sledování
• Integrovaný HDMI rozbočovač pro pohodlné připojení zařízení k televizoru

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Celkový výstupní výkon 300 W RMS
• EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
• Připojení MP3 přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií
• USB propojení pro přehrávání fotografií a hudby přímo z disků USB flash

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Flexibilní umístění na stěně nebo stojan
• Provedení SoundBar optimálně odpovídá plochému TV s úhlopříčkou 32" nebo větší



 Technologie Dolby Virtual Speaker
Technologie Dolby Virtual Speaker představuje 
sofistikovanou zvukovou technologii, která 
prostřednictvím dvoureproduktorového systému 
vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce 
propracované prostorové algoritmy věrně 
napodobují zvukové charakteristiky, které se 
vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí 
standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší 
díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. 
Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je 
každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn 
na naprosto přirozený vícekanálový prostorový 
zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti 
tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely 
nebo stojany.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio 
video zařízeními)
Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více 
zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá 
průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke 
sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. 
Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat 
veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním 
HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a 
přehrávání mohou být nyní používány dokonale 
snadno.

USB propojení
Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní 
protokol, který je obvykle používán k připojení 
počítačů, periférií a spotřebního elektronického 
vybavení. Díky USB propojení stačí pouze zapojit 
USB zařízení, zvolit fotografii nebo hudbu a začít 
přehrávat.

Integrovaný HDMI rozbočovač
HDMI rozbočovač umožňuje snadno připojit 
k televizoru všechna zařízení, aniž by bylo třeba 
používat mnoho kabelů. Nabízí pohodlí požitku 
z nejvyšší kvality zvuku při sledování obsahu na 
plochém televizoru. Všechna HDMI zařízení lze 
připojit přímo do rozbočovače systému domácího 
kina a k připojení k televizoru použít pouze jeden 
kabel. Takto si můžete snadno vychutnat filmy nebo 
TV programy s obrazem a zvukem ve vysokém 
rozlišení a nemusíte se zabývat komplikovanými 
kabely!
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Přednosti
• Typ subwooferu: Aktivní • Filmový režim: Akce, Koncert, Drama, Sci-fi
•

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 

Uživatelský manuál, Držák pro montáž na stěnu, 
Baterie pro dálkový ovladač, Síťová šňůra, Stručný 
návod k rychlému použití

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup 

kompozitního videa CVBS, USB, Linkový vstup 
MP3

• Zadní konektory: Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel 2x, 
Analogový audio vstup L/P 2x, Výstup 
komponentního videa, Vstup kompozitního videa 
(CVBS), Vstup HDMi 2x, Výstup HDMI

• Vstup AV 1: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního 
videa CVBS

• Vstup AV 2: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního 
videa CVBS

• Subwoofer (Napájecí zdroj): Propojovací (k hlavní 
jednotce)

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (V x H): 

91,5 x 104 mm
• Šířka přístroje: 800 mm
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

170 x 330 x 340 mm

Reproduktory

• Impedance reproduktorů: 6 ohm
• Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor 

dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
• Frekvenční pásmo subwooferu: 35-200 Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm

Vnější obal
• EAN: 87 12581 48006 6
• Hrubá hmotnost: 9,5 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• Čistá hmotnost: 8 kg
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Hmotnost obalu: 1,5 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Hrubá hmotnost: 9,5 kg
• Čistá hmotnost: 8 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 1,5 kg

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): Celkem 300 W RMS
• Zvukový systém: Dolby Prologic II, reproduktor 

Dolby Virtual, Dolby Digital, Stereo
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, 

Drama, Hry, Jazz, Zprávy, Párty, Rock, Sporty

Vylepšení zvuku
• Herní režim: Arkáda, Závody, Střelba, Sport
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