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Philips SoundBar
ความบันเทิงภายในบ้าน

กำลังไฟ 300W RMS

HSB2313
ประสบการณ์การรับชมทีวี HD ที่สมบูรณ์แบบ

ที่มีซับวูฟเฟอร์ทรงพลัง
คืนความมีชีวิตชีวาให้กับภาพยนตร์และเกมส์ด้วยเสียงสุดยอดเซอร์ราวด์ พร้อมพลังเสียง 300 วัตต์, 
ฮับ HDMI ในตัวและซับวูฟเฟอร์ บัดนี้ 
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเกมส์ด้วยภาพและเสียงคุณภาพสูงโดยไม่เกะกะ!

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม
• Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง
• ซับวูฟเฟอร์ให้เสียงเบสทรงพลัง

ประสบการณ์การรับชมระดับโรงภาพยนตร์ HD
• ฮับ HDMI ในตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับทีวีได้สะดวก

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• กำลังขับทั้งหมด 300W RMS
• EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา
• ช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ
• จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ
• การออกแบบ SoundBar ให้เหมาะสมกับ Flat TV ขนาด 32 นิ้ว หรือใหญ่กว่า



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker 
คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ร
าวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ 
Spatial Algorithm 
ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel 
ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-
channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro 
Logic II 
จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ 
ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel 
ที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม 
สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

EasyLink
EasyLink 
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโ
มทหนึ่งเดียว โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม 
HDMI CEC 
เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย 
HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว 
ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

ช่องเชื่อมต่อ USB
Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน 
คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB กับช่องเชื่อมต่อ USB 
เลือกภาพ หรือเพลง แล้วเล่นได้

ฮับ HDMI ในตัว
ฮับ HDMI ทำให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ 
ของคุณเข้ากับทีวีได้ง่าย 
ขจัดปัญหาเรื่องมีสายเคเบิลมากเกินไป 
เพื่อให้คุณสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับคุณภาพเสี
ยงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะการรับชมเนื้อหา
ต่างๆ บนทีวีจอแบนของคุณ 
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI 
ทั้งหมดของคุณเข้ากับฮับ HDMI 
ของระบบโฮมเธียเตอร์ 
แล้วใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวเชื่อมต่อฮับกับทีวีจอ
แบนของคุณ ด้วยการตั้งค่านี้ 
คุณจะสนุกสนานกับภาพยนตร์หรือรายการทีวีด้วยภาพ
และเสียงแบบ HD 
โดยไม่ต้องกังวลกับสายไฟที่รกรุงรังอีกต่อไป!
HSB2313/12

ไฮไลต์
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, 

ตัวยึดติดผนัง, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, 
สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Audio L/R in, CVBS 

เข้า, USB, สัญญาณเข้า MP3
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ 

Composite (CVBS), 
สัญญาณโคแอกเชียลแบบดิจิตอลเข้า 2x, Analog 
audio Left/Right in 2x, เอาต์พุตสัญญาณภาพ 
Component, ช่องต่อ Composite video (CVBS), 
อินพุต HDMi 2x, เอาต์พุต HDMI

• AV 1: Audio L/R in, CVBS เข้า
• AV 2: Audio L/R in, CVBS เข้า
• ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง)

ขนาด
• ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (สูง x ลึก): 91.5 x 104 มม.
• ความกว้างของเครื่อง: 800 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

170 x 330 x 340 มม.

ลำโพง
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ความต้านทานของลำโพง: 6 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิร์ตซ์

ด้านนอกกล่อง
• EAN: 87 12581 48006 6
• น้ำหนักสุทธิ: 9.5 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

39.7 x 37.5 x 35 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 8 กก.
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.5 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

39.7 x 37.5 x 35 ซม.
• EAN: 87 12581 48006 6
• น้ำหนักสุทธิ: 9.5 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 8 กก.
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.5 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz

เสียง
• กำลังขับ (RMS): รวม 300W RMS
• ระบบเสียง: Dolby Prologic II, Dolby Virtual 

speaker, Dolby Digital, สเตอริโอ
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, 

Drama, เล่นเกมส์, Jazz, ข่าวสาร, ปาร์ตี้, Rock, กีฬา

การเพิ่มคุณภาพเสียง
• โหมดเกมส์: Arcade, Racing, Shooting, กีฬา
• โหมดภาพยนตร์: Action, Concert, Drama, Science 

Fiction
•
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