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collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual surround
„Bluetooth® aptX“ ir AAC
2 HDMI įvestys ir HDMI išvestys 
ARC
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žavėti garsų

hilips SoundSphere Signature“ garsiakalbis atkuria natūralesnį, sodresnį platesnio 
pazono garsą. Daili dizaino koncepcija. Galite mėgautis filmais ir muzika.

Neprilygstama garso kokybė
• Geriausias „Philips DesignLine“ televizoriaus priedas
• „SoundSphere“ atskirai įrengti aukštų dažnių garsiakalbiai atkuria sodrų ir plataus diapazono 

garsą
• „Cinematic Virtual Surround“ sukuria natūralaus 3D garso efektą

Išskirtinis modernus dizainas ir apdaila
• Šiuolaikiškas dizainas ir aukščiausios klasės apdaila
• Garsiakalbių dėžė gaminama rankomis iš medžio masyvo
• Prabangi lakuota apdaila

Pažangus intuityvus valdymas
• „Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu
• Naudodamiesi „EasyLink“ vienu nuotolinio valdymo pultu galite valdyti HDMI-CEC įrenginius
• HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes



 Geriausia garso atkūrimo priemonė

Geriausias „Philips DesignLine“ televizoriaus 
priedas

„SoundSphere“ su atskirai įrengtais 
aukštų dažnių garsiakalbiais

„SoundSphere“ atskirai įrengti aukštų dažnių 
garsiakalbiai atkuria sodrų ir plataus diapazono 
garsą

Cinematic Virtual Surround
Su „Philips Cinematic Virtual Surround“ 
sukurkite kino teatrą namuose. Suderintas 
„Philips“ garso ekspertų, „Cinematic Virtual 
Surround“ sukuria gilų, visa apimantį garsą 
naudojant mažiau nei penkis garsiakalbius. 
Visapusiška 5.1 kanalo erdvinio garso sistema 
praturtinta daugybe itin pažangių erdvinių 

algoritmų, kurie tiksliai atkartoja tikro erdvinio 
garso garsines savybes. Aukštos kokybės 
stereofoninis garsas gali būti transformuotas į 
tikrovišką daugiakanalį erdvinį garsą, kuris yra 
toks pat kaip kine. Ir nereikia pirkti papildomų 
garsiakalbių, laidų ar garsiakalbių stovų.

Šiuolaikiškas dizainas
Šiuolaikiškas dizainas ir aukščiausios klasės 
apdaila

Medžio masyvo garsiakalbių dėžė

Garsiakalbių dėžė gaminama rankomis iš 
medžio masyvo

Prabangi lakuota apdaila

Prabangi lakuota apdaila

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC)

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite 
muziką belaidžiu ryšiu

HDMI ARC
HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo 
televizoriaus garso atkūrimo galimybes

„EasyLink“ įrenginių valdymas
Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis 
prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, 
„SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir 
televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis 
naudoja HDMI CEC industrinio standarto 
protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu 
per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu 
galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą 
vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias 
funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.
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Cinematic Virtual surround „Bluetooth® aptX“ ir AAC, 2 HDMI įvestys ir HDMI išvestys ARC
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Garsas
• „Philips“ funkcija: „SoundSphere“
• Vienodintuvo nustatymai: Filmas, Muzika
• Garsiakalbio išvesties galia: 109 dB
• Skaitmeninis garso apdorojimas: „Cirrus Logic“ 

skaitmeninis signalo apdorojimas
• Kelių kanalų garso formatas: „Dolby Digital“
• Garsiakalbių sistemos išvesties galia: 2 x 100 W 

esant 0,1 % THD
• Sistemos stiprintuvai: „Hypex“ D klasės 

skaitmeninis stiprintuvas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 2 x „Bass reflex“ garsiakalbių 

sistema
• Garsiakalbio dažnių diapazonas: (-6 dB) 30 Hz – 40 

KHz, (-3 dB) 40 Hz – 30 K Hz
• Dėžės tipas: Ventiliuojama sistema
• Žemųjų dažnių pagrindinis įrenginys: 163 mm / 6,5" 
įgaubtos formos diafragma

• Aukštųjų dažnių pagrindinis įrenginys: 25 mm / 1" 
žiedinis kupolo formos spinduliuotuvas iš audinio

• Dėžės tūris: 14 l

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: HDMI 1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 

1“ įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, Garso įvestis 
(RCA)

• Bevielės jungtys: „Bluetooth“ APT-X ir AAC

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <0,5

Priedai
• Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Greitos 

pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo 
vadovas, Tarptautinės garantijos lapas

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Bendras svoris: 37 kg
• Grynasis svoris: 30 kg
• Pakuotės svoris: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Outer carton (L x W x H): 102 x 49 x 52,5 cm
• Bendras svoris: 37 kg
• Grynasis svoris: 30 kg
• Pakuotės svoris: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Svoris: 28,72 kg
• Product dimensions with stand (W x H x D): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Svoris (su stovu): 28,72 kg
•
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Specifikacijos
SoundSphere DesignLine
Cinematic Virtual surround „Bluetooth® aptX“ ir AAC, 2 HDMI įvestys ir HDMI išvestys ARC
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