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Adăugaţi sunet surround excepţional televizorului dvs.
Obsedat de sunet
Adăugaţi un sunet surround excelent la televizorul dvs. şi bucuraţi-vă de divertisment 
uimitor la televizor cu playerul Blu-ray sau DVD, fără păienjenişul de boxe. Este un 
partener excelent pentru televizor, prin montarea pe perete sau aşezarea pe o masă.

Experienţă audio minunată
• Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
• Dolby Digital și DTS pentru sunet surround excepţional

Conceput pentru a spori senzaţia de cinematograf la dvs. acasă
• Design SoundBar curbat pentru o propagare mai amplă a sunetului
• Conceput pentru a preveni acumularea prafului și a reduce distorsiunea sunetului
• Poziţionare flexibilă pe perete, masă sau suport

Savuraţi toate tipurile de divertisment
• Conectaţi-vă ușor dispozitivele pentru o experienţă TV îmbunătăţită
• Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile



 Tehnologie DoubleBASS

DoubleBASS asigură faptul că veţi auzi chiar și 
cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de 
dimensiuni compacte. Captează frecvenţele 
joase și le recreează în domeniul audibil al 
subwooferului - oferind un sunet cu mai multă 
forţă și complexitate și făcându-vă să trăiţi o 
experienţă audio completă, fără compromisuri.

Dolby Digital și DTS

Treceţi la sistemul digital și bucuraţi-vă de 
muzica și filmele preferate. Chiar și muzica 
stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și 
DTS Digital Surround îmbunătăţesc muzica și 
clipurile video digitale, astfel încât să beneficiaţi 
de un sunet surround cu adevărat copleșitor în 
boxele de pe sistemul dvs. home cinema.

Design SoundBar curbat

Design SoundBar curbat pentru o propagare 
mai amplă a sunetului

Calitate optimizată a sunetului

Materialul cu sită rezistent la praf protejează 
boxele de murdăria care ar putea afecta 
propagarea sunetului.

Poziţionare flexibilă

Bucuraţi-vă de flexibilitatea acestui sistem 
Home theater care vă permite să îl poziţionaţi 
după cum doriţi. Așezat fie pe un suport TV, fie 
pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată 
senzaţional și funcţionează ireproșabil. În 
sfârșit, puteţi controla aspectul casei dvs. fără a 

fi necesar să renunţaţi la o experienţă 
uimitoare Home theater.

Conectaţi-vă ușor dispozitivele

Nu numai transmisiunile TV vor avea un sunet 
mai bun, ci și toate dispozitivele conectate la 
televizor vor oferi un sunet senzaţional. 
Conceput pentru a vă oferi divertisment fără 
complicaţii, conexiunea se stabilește într-o 
singură etapă. Conţinutul tuturor 
dispozitivelor conectate la Home Theater va 
putea fi redat pe televizor pentru 
îmbunătăţirea experienţei TV, oferindu-vă 
tonuri bogate, clare și vibrante pentru muzică 
și momente de film de excepţie.

Legătură MP3

Legătura MP3 vă permite redarea fișierelor 
MP3 direct de la playerul dvs. media portabil la 
sistemul home theater. Doar conectaţi 
playerul MP3 portabil la mufa pentru Legătura 
MP3 și bucuraţi-vă de muzica dvs. MP3 la 
calitate superioară a sunetului reprodus de 
sistemul home theatre Philips. Legătura MP3 
aduce muzica dvs. portabilă în confortul 
sufrageriei proprii.
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Redare audio
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Accesorii
• Accesorii incluse: 1 baterie CR2025, Cablu audio, 

Cablu Line-in MP3, Cablu de alimentare, Ghid de 
iniţiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, 
Dispozitiv de montare pe perete, Certificat de 
garanţie internaţională

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială 

digitală, Intrare optică digitală

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 945 x 93 x 58 mm
• Greutate unitate principală: 1,7 kg
• Subwoofer (l x î x A): 123 x 309 x 369 mm
• Greutate subwoofer: 3,81 kg
• Lungime cablu subwoofer: 4 m
• Ambalaj (l x Î x A): 1010 x 487 x 186 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 9,8 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală

• Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 tweeter 
de 1,5", 1 woofer de 2,5"

• Interval de frecvenţe boxă: 150 - 20k Hz
• Impedanţă boxe: 3 ohm
• Impedanţă tweeter: 4 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm

Alimentare
• Consum de energie: 20 W
• Sursă de alimentare: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Consum în standby: <1W

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital 

Prologic II, DoubleBass, Mod Noapte, Control 
pentru sunete înalte, medii și bas

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Putere de ieșire difuzor: 40 W x 2
• Putere de ieșire subwoofer: 40 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 120 W
•
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