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Philips SoundBar
Ev sineması

300W RMS gücü

HSB2313
HD TV deneyiminizi

güçlü bir subwoofer ile tamamlayın
Mükemmel surround ses sayesinde filmler ve oyunlar canlansın. 300w ses gücü, Entegre 
HDMI hub ve subwoofer sayesinde artık film ve oyun keyfini dağınıklık olmadan 
mükemmel ses ve görüntü kalitasinde çıkarabileceksiniz!

Mükemmel ses deneyimi
• Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
• Güçlü bas için subwoofer

HD sinematik izleme deneyimi
• Entegre HDMI Hub'ı, cihazları rahatça televizyona bağlar

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• 300W RMS toplam çıkıș gücü
• EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
• MP3 Link, tașınabilir medya oynatıcılardan müzik çalar
• USB Bağlantısı, USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüler, müzik çalar

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı
• Duvara veya masa üzerine esnek yerleșim
• 32 inç flat veya daha büyük TV'lere optimum uyum ile SoundBar tasarımı



 Dolby Virtual Hoparlör
Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden 
zengin ve üstün bir surround ses üreten karmașık bir 
ses sanallaștırma teknolojisidir. Oldukça gelișmiș 
mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda 
meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD 
oynatma, 2 kanallı ortam genișletilerek geliștirilir. 
Dolby Pro Logic II ișleme ile birleștiğinde yüksek 
kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir 
surround sese dönüștürülür. Odayı dolduran ses için 
fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları 
satın almaya gerek yok.

EasyLink
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok 
cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu 
aracılığıyla, cihazlar arasında ișlevsellik paylașımı için 
endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. 
Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmıș tüm HDMI 
CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıștırabilirsiniz. 
Bekleme ve oynatma gibi ișlemler artık büyük bir 
kolaylıkla gerçekleștirilebilir.

USB Bağlantısı
Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevrebirim 
cihazları ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı 
sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. 
USB Bağlantısı ile tek yapmanız gereken USB 
cihazınızı takmak ve fotoğraf ya da müziği seçip 
keyfini çıkarmaktır.

Entegre HDMI Hub'ı
HDMI Hub sayesinde çok fazla kablo karmașası 
olmadan tüm cihazlarınızı TV'nize kolayca 
bağlayabilirsiniz. Flat TV'nizde farklı içerikleri izlerken 
mümkün olan en iyi ses kalitesinin keyfini çıkarmanıza 
olanak sağlar. Tüm HDMI cihazlarınızı doğrudan ev 
sinema sisteminin HDMI hub'ına ve sadece tek bir 
kablo kullanarak Flat TV'nize bağlayabilirsiniz. Bu 
tesisat sayesinde hem HD görüntü ve ses kalitesinde 
film ve TV programlarının keyfini çıkarabilir hem de 
kablo karmașasından kurtulmuș olursunuz!
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Özellikler
woofer • Film modu: Aksiyon, Konser, Drama, Bilim Kurgu
•

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 

Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj aparatı, Uzaktan 
kumanda pilleri, Güç kablosu, Hızlı bașlangıç 
kılavuzu

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: USB flash sürücü
• MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Bağlanabilirlik
• Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses giriși, CVBS giriși, 

USB, MP3 Line-in
• Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkıșı, 

Dijital koaksiyel giriși 2x, Analog ses Sol/Sağ giriși 
2x, Komponent Video çıkıșı, Kompozit video 
(CVBS) giriși, HDMi giriși 2x, HDMI çıkıșı

• AV 1: Sol/Sağ Ses giriși, CVBS giriși
• AV 2: Sol/Sağ Ses giriși, CVBS giriși
• Subwoofer (Güç Kutusu): Ara bağlantı (Ana 

Ünite'ye)

Boyutlar
• Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 

91,5 x 104 mm
• Set Genișliği: 800 mm
• Subwoofer boyutları (G x Y x D): 

170 x 330 x 340 mm

Hoparlörler
• Subwoofer tipi: Aktif
• Hoparlör Empedansı: 6 ohm
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli 

• Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
• Subwoofer empedansı: 4 ohm

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 48006 6
• Brüt ağırlık: 9,5 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• Net ağırlık: 8 kg
• Ambalaj sayısı: 1
• Dara ağırlığı: 1,5 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Brüt ağırlık: 9,5 kg
• Net ağırlık: 8 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 1,5 kg

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): Toplam 300W RMS
• Ses Sistemi: Dolby Prologic II, Dolby Virtual 

hoparlör, Dolby Dijital, Stereo
• Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, 

Oyun, Jazz, Haberler, Parti, Rock, Spor

Ses Geliștirme
• Oyun modu: Arkat, Yarıș, Atıcılık, Spor
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