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Κινηματογραφικός ήχος Virtual 

Surround

Bluetooth® aptX
2 είσοδοι HDMI και έξοδος 
HDMI ARC
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άθος με τον ήχο
 ηχείο Philips SoundSphere Signature προσφέρει πιο φυσική αναπαραγωγή του 
ου, καθώς και πιο βαθιά και ευρεία αποτύπωση. Με υπέροχη σχεδίαση, είναι 
ίσου κατάλληλο για ταινίες και μουσική.

Ασύγκριτη ποιότητα ήχου
• Ο καλύτερος σύντροφος στον ήχο για τις τηλεοράσεις DesignLine της Philips
• Τουίτερ SoundSphere με "αιωρούμενη" σχεδίαση για βαθύ, ευρύ ήχο
• Κινηματογραφικό Virtual Surround για ρεαλιστικό ήχο 3D

Εξαιρετική σχεδίαση και φινίρισμα
• Σύγχρονη σχεδίαση και φινίρισμα υψηλής ποιότητας
• Χειροποίητο περίβλημα ηχείου από συμπαγές ξύλο
• Πολυτελές φινίρισμα με γυαλιστερή επίστρωση

Προηγμένος έξυπνος έλεγχος
• Bluetooth aptX® για ασύρματη μετάδοση μουσικής
• Έλεγχος των συσκευών HDMI-CEC μέσω EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
• HDMI ARC για να απολαμβάνετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας



 Ο καλύτερος σύντροφος στον ήχο

Ο καλύτερος σύντροφος στον ήχο για τις 
τηλεοράσεις DesignLine της Philips

Τουίτερ SoundSphere με "αιωρούμενη" 
σχεδίαση

Τουίτερ SoundSphere με "αιωρούμενη" 
σχεδίαση για βαθύ, ευρύ ήχο

Κινηματογραφικός ήχος Virtual 
Surround
Μεταφέρετε τον κινηματογράφο στο σπίτι 
σας με το Cinematic Virtual Surround της 
Philips. Ρυθμισμένο από τους ειδικούς της 
Philips, το Cinematic Virtual Surround 
προσφέρει βαθύ και καθηλωτικό ήχο 
χρησιμοποιώντας λιγότερα από πέντε ηχεία. 
Οι υπερηχητικές ποιότητες των 
συστημάτων πλήρους Surround 5.1 
καναλιών αναπαράγονται με μια σειρά από 
ιδιαίτερα εξελιγμένους χωρικούς 
αλγόριθμους, παράγοντας ήχο που μοιάζει 

τόσο ζωντανός όσο και ο αυθεντικός 
Surround. Μετατρέψτε οποιονδήποτε 
στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας σε 
αυθεντικό, πολυκαναλικό ήχο Surround, 
όπως ακριβώς στον κινηματογράφο, χωρίς 
να χρειάζεστε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή 
βάσεις.

Σύγχρονος σχεδιασμός
Σύγχρονη σχεδίαση και φινίρισμα υψηλής 
ποιότητας

Περίβλημα ηχείου από συμπαγές ξύλο

Χειροποίητο περίβλημα ηχείου από 
συμπαγές ξύλο

Πολυτελές φινίρισμα με γυαλιστερή 
επίστρωση

Πολυτελές φινίρισμα με γυαλιστερή 
επίστρωση

HDMI ARC
HDMI ARC για να απολαμβάνετε τον ήχο 
από την τηλεόρασή σας

Έλεγχος συσκευών μέσω EasyLink
Το EasyLink σάς επιτρέπει να ελέγχετε 
πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, 
συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home 
cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα 
χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου 
πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες 
μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα 
καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός 
κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε 
ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας 
εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. 
Λειτουργίες όπως η αναμονή και η 
αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με 
απόλυτη άνεση!

Bluetooth aptX®

Bluetooth aptX® για ασύρματη μετάδοση 
μουσικής
PS1/12

Χαρακτηριστικά
SoundSphere DesignLine
Κινηματογραφικός ήχος Virtual Surround Bluetooth® aptX, 2 είσοδοι HDMI και έξοδος HDMI ARC
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Ήχος
• Χαρακτηριστικό Philips: SoundSphere
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ταινία, Μουσική
• Ισχύς εξόδου ηχείου: 109 dB
• Ψηφιακή επεξεργασία ήχου: Επεξεργαστής 
ψηφιακού σήματος Cirrus Logic

• Φορμά πολυκαναλικού ήχου: Dolby Digital
• Ισχύς εξόδου συστήματος ηχείων: 2 x 100 W 
στα 0,1 % THD

• Ενισχυτές συστήματος: Ψηφιακός ενισχυτής 
Hypex κατηγορίας D

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Σύστημα 2 ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

• Εύρος συχνοτήτων ηχείων: (-6 dB) 30 Hz - 40 
KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30K Hz

• Τύπος περιβλήματος: Εξαεριζόμενο σύστημα
• Οδηγός μπάσων: Κοίλο διάφραγμα 163 χιλ./6,5"
• Οδηγός υψηλών συχνοτήτων: Θολοειδές τύπου 

ring radiator με ύφασμα 25 χιλ./1"
• Όγκος περιβλήματος: 14 L

Συνδεσιμότητα
• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), HDMI 

IN 1, HDMI IN 2, Είσοδος ήχου (RCA)
• Ασύρματες συνδέσεις: Bluetooth aptX

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο 
παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

102 x 52,5 x 49 εκ.
• Μικτό βάρος: 37 κ.
• Καθαρό βάρος: 30 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7 κ.
• EAN: 87 12581 69156 1

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

102 x 49 x 52,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 37 κ.
• Καθαρό βάρος: 30 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7 κ.
• EAN: 87 12581 69156 1

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

69,1 x 35,3 x 38,3 εκ.
• Βάρος: 28,72 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος με βάση (Π x Υ x Β): 

69,22 x 110,62 x 38,3 εκ.
• Βάρος (με τη βάση): 28,72 κ.
•
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Προδιαγραφές
SoundSphere DesignLine
Κινηματογραφικός ήχος Virtual Surround Bluetooth® aptX, 2 είσοδοι HDMI και έξοδος HDMI ARC
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