
 

 

„Philips“
„SoundBar“ namų kino 
sistema

300W RMS galia

HSB2313
Mėgaukitės HD televizoriaus keliamais pojūčiais
naudodamiesi galinga žemųjų dažnių kolonėle
Prikelkite filmus ir žaidimus naujam gyvenimui, klausydamiesi šio nuostabaus erdvinio 
garso. 300 W galingumo garsas, integruotas HDMI šakotuvas ir žemųjų dažnių kolonėlė – 
dėl šių privalumų galėsite mėgautis aukštos kokybės garsu ir vaizdais be jokių trukdžių!

Puikūs klausymosi pojūčiai
• „Dolby“ virtualus garsiakalbis tikroviškam erdviniam garsui
• Žemųjų dažnių kolonėlė – galingi žemieji dažniai

Kino teatrą primenantys HD vaizdo pojūčiai
• Naudojant integruotą HDMI šakotuvą, įrenginius patogu prijungti prie TV

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• 300 W RMS bendra išvesties galia
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
• „MP3 Link“ groja muziką iš nešiojamų medijos grotuvų
• „USB Link“ atkuria nuotraukas ir muziką iš USB atmintinių

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Lankstus įrengimas ant sienos arba stalo
• „SoundBar“ dizainas geriausiai tinka 81 cm (32 col.) arba didesniam plokščiam televizoriui



 „Dolby“ virtualus garsiakalbis
„Dolby“ virtualus garsiakalbis yra išmani garso 
virtualizacijos technologija, kuri sukuria sodrų ir 
įtraukiantį erdvinį garsą dviejų garsiakalbių sistemoje. 
Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja 
garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo 
aplinkoje. DVD peržiūra yra patobulinta praplečiant 
dvikanalę aplinką. Derinant su „Dolby Pro Logic II“ 
bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta 
tikrovišku daugiakanaliu erdviniu garsu. Nereikia 
jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad 
galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.

EasyLink
Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus 
vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI 
CEC pramoninio standarto protokolą, kad būtų 
galima dalintis prietaisų funkcijomis per HDMI laidą. 
Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą 
prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite 
lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas 
ir atkūrimas.

„USB Link“
„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo 
standartas, naudojamas jungtis su kompiuteriu, 
periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums 
reikia padaryti su „USB Link“ jungtimi, tai įjungti savo 
USB įrenginį, pasirinkti nuotraukas ar muziką ir 
paleisti.

Integruotas HDMI šakotuvas
Naudodamiesi HDMI šakotuvu, galite lengvai 
prijungti įrenginius prie TV be daugybės laidų. Žiūrint 
įvairų turinį per plokščią TV, šis šakotuvas užtikrina 
geriausią įmanomą garso kokybę. Visus savo HDMI 
įrenginius galite prijungti prie namų kino sistemos 
HDMI šakotuvo, o šį prie jūsų plokščio TV galite 
prijungti tik vienu laidu. Ši sąranka suteiks galimybę 
mėgautis HD vaizdo ir garso kokybės filmais ar TV 
programomis ir nevargti su daugybe laidų!
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Ypatybės
Mokslinė fantastika
•

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Vartotojo 

vadovas, Sieninis kronšteinas, Nuotolinio valdymo 
pulto baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios 
vadovas

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: USB atmintinė
• MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: Garso K / D įvestis, 

CVBS įvestis, USB, MP3 linijos įvadas
• Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 

Skaitmeninė koaksialinė įvestis (2 vnt.), Analoginė 
garso kairės / dešinės įvestis, 2 vnt., Kompozitinė 
vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo (CVBS) įvestis, 
HDMi įvestis, 2 vnt., HDMI išvestis

• AV 1: Garso K / D įvestis, CVBS įvestis
• AV 2: Garso K / D įvestis, CVBS įvestis
• Žemųjų dažnių kolonėlė (maitinimo blokas): 

Tarpinė jungtis (prie pagrindinio bloko)

Matmenys
• Rinkinio matmenys su laikikliu (H x D): 

91,5 x 104 mm
• Įtaiso plotis: 800 mm
• Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 

170 x 330 x 340 mm

Garsiakalbiai
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
• Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in 

„Long Throw“ garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 35–

200 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bendras svoris: 9,5 kg
• Outer carton (L x W x H): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• Grynasis svoris: 8 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 1,5 kg

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

39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bendras svoris: 9,5 kg
• Grynasis svoris: 8 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 1,5 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

Garsas
• Išvesties galia (RMS): Bendra 300 W RMS
• Garso sistema: „Dolby Prologic II“, „Dolby“ 

virtualus garsiakalbis, „Dolby Digital“, Stereo
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, 

Koncertas, Drama, Žaidimai, Džiazas, Žinios, 
Vakarėlis, Rokas, Sportas

Garsumo gerinimas
• Žaidimų režimas: „Arcade“, Lenktynės, Šaudymas, 

Sportas
• Filmo režimas: Veikimas, Koncertas, Drama, 
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