
 

 

Philips SoundBar
Hjemmekinoanlegg

300 W RMS-effekt

HSB2313
Gjør HD TV-opplevelsen fullendt

med en kraftig subwoofer
Gi filmene og spillene liv med flott surroundlyd. Med lydeffekt på 300 W, integrert HDMI-
hub og subwoofer kan du nå se dem med høykvalitetslyd og -bilde, uten rot.

Flott lydopplevelse
• Dolby Virtual-høyttaler for realistisk surroundlyd
• Subwoofer for kraftig bass

Kinoopplevelse i HD
• Integrert HDMI-hub kobler enkelt enheter til TVen

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• 300 W RMS total utgangseffekt
• EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll
• MP3-koblingen spiller musikk fra bærbare mediespillere
• USB Link spiller av bilder og musikk fra USB-flash-stasjoner

Utformet for å forbedre rommet
• Fleksibel plassering på veggen eller på bordet
• SoundBar-design med optimal tilpasning til 32" flat-TV eller større



 Dolby Virtual-høyttaler

Dolby Virtual-høyttalere er en sofistikert 
lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og 
oppslukende surround-lyd fra et tohøyttalersystem. 
Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper 
nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et 
ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres 
ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres med 
Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle 
stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, 
flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra 
høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å 
oppnå en lyd som fyller rommet.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med 
én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-
protokoll som er bransjestandard, til å dele 
funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-
kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt 
tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. 

Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig 
enkelt utføres.

USB Link

USB (Universal Serial Bus) er en protokollstandard 
som brukes til å koble sammen PCer, ekstrautstyr og 
elektronisk forbrukerutstyr. Med USB Link trenger 
du bare å koble til USB-enheten, velge foto eller 
musikk, og spille i vei.

Integrert HDMI-hub

HDMI-huben sørger for enkel tilkobling av alle 
enhetene til TVen uten for mange kabler. Den gjør at 
du kan glede deg over den beste lydkvaliteten 
samtidig som du ser på forskjellig innhold på flat-
TVen. Du kan koble alle HDMI-enhetene direkte til 
hjemmekinosystemets HDMI-hub og bruke bare én 
kabel til å koble til flat-TVen. Med dette oppsettet 
kan du enkelt glede deg over filmer eller TV-
programmer med HD-bilde og -lyd uten kabelrot.
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Spesifikasjoner
Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Bruksanvisning, 

Veggmonteringsbrakett, Batterier til fjernkontroll, 
Nettledning, Hurtigstart-guide

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
• MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, 

USB, MP3-linjeinngang
• Tilkoblinger bak: Utgang for komposittvideo 

(CVBS), Digital koaksial inngang 2x, 2 analoge audio 
venstre/høyre inn, Komponentvideoutgang, 
Komposittvideo (CVBS) inn, HDMI inn 2x, HDMI-
utgang

• AV 1: Audio v/h inn, CVBS inn
• AV 2: Audio v/h inn, CVBS inn
• Basshøyttaler (nettdel): Sammenkobling (med 

hovedenhet)

Mål
• Mål for apparat med stativ (H x D): 91,5 x 104 mm
• Bredde, apparat: 800 mm
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

170 x 330 x 340 mm

Høyttalere
• Subbasshøyttalertype: Aktiv
• Høyttalerimpedans: 6 ohm
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende 

woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 35–200 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm

Ytre eske
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bruttovekt: 9,5 kg
• Yttereske (L x B x H): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• Nettovekt: 8 kg
• Antall emballasjer: 1
• Taravekt: 1,5 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bruttovekt: 9,5 kg
• Nettovekt: 8 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 1,5 kg

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): Totalt 300 W RMS
• Lydsystem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual-

høyttaler, Dolby Digital, Stereo
• Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, 

Drama, Spill, Jazz, Nyheter, Fest, Rock, Sport

Lydforbedringer
• Spillmodus: Arkade, Konkurranse, Skyting, Sport
• Filmmodus: Action, Konsert, Drama, Science 

Fiction
•
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