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Virtual Surround Sound van 

topkwaliteit

Bluetooth® aptX
2 HDMI in en HDMI out ARC
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zeten van muziek
 Philips SoundSphere Signature-luidspreker biedt een meer natuurlijke 

luidsreproductie en een diepere en bredere geluidsindruk. Prachtig stijlvol ontwerp. 
schikt voor films en muziek.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit
• De beste optie voor muziek op uw Philips DesignLine-TV
• SoundSphere zwevende tweeter voor diep en breed geluid
• Virtual Surround Sound van bioscoopkwaliteit voor levensecht 3D-geluid

Prachtige en subtiele vormgeving en afwerking
• Modern ontwerp en eersteklas afwerking
• Handgemaakte luidsprekerbehuizing van stevig hout
• Luxe hoogglanslakafwerking

Geavanceerde intuïtieve bediening
• Bluetooth aptX® voor draadloos muziek streamen
• EasyLink bedient HDMI-CEC-apparaten op één afstandsbediening
• HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV



 De beste optie voor muziek

De beste optie voor muziek op uw Philips 
DesignLine-TV

SoundSphere zwevende tweeter

SoundSphere zwevende tweeter voor diep en 
breed geluid

Virtual Surround Sound van 
bioscoopkwaliteit
Maak van uw woonkamer een bioscoop met 
Philips Virtual Surround Sound van 
bioscoopkwaliteit. Deze Surround Sound, 
verfijnd door audio-experts van Philips, biedt 
een allesomvattend geluid met minder dan vijf 
luidsprekers. De sonische kwaliteiten van een 
volledig 5.1 Surround System zijn opnieuw 
ontworpen met een reeks zeer geavanceerde 

ruimtelijke algoritmes, die een geluid 
produceren dat zo natuurgetrouw is als echte 
Surround Sound. Hoogwaardig stereogeluid 
kan naar natuurgetrouw, multi-kanaals 
Surround Sound worden omgezet, net als in de 
bioscoop. Alles zonder extra luidsprekers, 
draden of luidsprekerstandaards te hoeven 
kopen.

Modern ontwerp
Modern ontwerp en eersteklas afwerking

Luidsprekerbehuizing van stevig hout

Handgemaakte luidsprekerbehuizing van stevig 
hout

Luxe hoogglanslakafwerking

Luxe hoogglanslakafwerking

HDMI ARC
HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

EasyLink voor het bedienen van 
apparaten
Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals 
DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-
luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen 
met één afstandsbediening. EasyLink maakt 
gebruik van het HDMI CEC-
industriestandaardprotocol om functionaliteit 
tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. 
Met één druk op de knop kunt u alle 
aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig 
bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen 
kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Bluetooth aptX®

Bluetooth aptX® voor draadloos muziek 
streamen
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Kenmerken
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround Sound van topkwaliteit Bluetooth® aptX, 2 HDMI in en HDMI out ARC
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Geluid
• Philips-functie: SoundSphere
• Equalizer-instellingen: Film, Muziek
• Uitgangsvermogen luidspreker: 109 dB
• Digitale audioverwerking: Cirrus Logic digitale 

signaalprocessor
• Meerkanaals audio-indeling: Dolby Digital
• Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: 2 x 100 W 

bij 0,1% THD
• Systeemversterkers: Hypex Klasse D digitale 

versterker

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 2 x Bass Reflex-

luidsprekersysteem
• Frequentiebereik van de luidspreker: (-6 dB) 30 Hz 

- 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30.000 Hz
• Type behuizing: Geventileerd systeem
• Basdriver: 163 mm (6,5") concaaf diafragma
• Hoge-frequentiedriver: 25 mm (1") ringradiator 

stoffen dome
• Volume behuizing: 14 liter

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: HDMI 1.4-uitgang 

(ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Audio-
ingang (RCA)

• Draadloze verbindingen: Bluetooth aptX

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, 

Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Type schap: Leggen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Brutogewicht: 37 kg
• Nettogewicht: 30 kg
• Gewicht van de verpakking: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Omdoos (L x B x H): 102 x 49 x 52,5 cm
• Brutogewicht: 37 kg
• Nettogewicht: 30 kg
• Gewicht van de verpakking: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Gewicht: 28,72 kg
• Afmetingen van product met standaard 

(B x H x D): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Gewicht (met standaard): 28,72 kg
•
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Specificaties
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround Sound van topkwaliteit Bluetooth® aptX, 2 HDMI in en HDMI out ARC

http://www.philips.com

