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 altifalante Philips SoundSphere Signature oferece-lhe uma reprodução de som mais 
tural e uma sensação sonora mais profunda e mais ampla. Uma maravilhosa afirmação 
 design adequada para filmes e música.

Qualidade de som inigualável
• O melhor companheiro de som para o televisor Philips DesignLine
• Tweeter flutuante SoundSphere para um som amplo e profundo
• Virtual Surround cinematográfico para som 3D realista

Design e acabamento etéreos e requintados
• Design contemporâneo e acabamento de alta qualidade
• Estrutura do altifalante artesanal em madeira sólida
• Acabamento luxuoso em verniz piano de alto brilho

Controlo intuitivo avançado
• Bluetooth aptX® para transmissão de música sem fios
• EasyLink controla os dispositivos HDMI-CEC com um telecomando
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor



 O melhor companheiro de som

O melhor companheiro de som para o 
televisor Philips DesignLine

Tweeter flutuante SoundSphere

Tweeter flutuante SoundSphere para um som 
amplo e profundo

Virtual Surround cinematográfico
Crie uma sala de cinema em sua casa com o 
Virtual Surround cinematográfico da Philips. 
Sintonizado por peritos de som da Philips, o 
Virtual Surround cinematográfico cria um som 
profundo e envolvente utilizando menos de 
cinco altifalantes. As qualidades sonoras de um 
sistema surround 5.1 são recriadas com uma 
série de algoritmos espaciais altamente 
avançados, produzindo um som que transmite 
uma sensação tão realista como o som 
surround real. Qualquer som estéreo de alta 

qualidade pode ser transformado num som 
surround multicanais realista, igual ao que 
ouviria numa sala de cinema. Tudo sem 
comprar altifalantes, fios ou suportes de 
altifalante extra.

Design contemporâneo
Design contemporâneo e acabamento de alta 
qualidade

Estrutura do altifalante em madeira 
sólida

Estrutura do altifalante artesanal em madeira 
sólida

Acabamento luxuoso em verniz piano de 
alto brilho

Acabamento luxuoso em verniz piano de alto 
brilho

HDMI ARC
HDMI ARC para aceder a todo o som do seu 
televisor

EasyLink controla os dispositivos
O EasyLink permite-lhe controlar vários 
dispositivos, como leitores de DVD, leitores 
Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de 
cinema em casa, televisores, etc., com um 
telecomando. Este utiliza o protocolo padrão 
da indústria, HDMI CEC, para partilhar 
funcionalidades entre dispositivos através do 
cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode 
operar simultaneamente todos os 
equipamentos HDMI CEC ligados. Funções 
como o modo de espera e a reprodução 
podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Bluetooth aptX®

Bluetooth aptX® para transmissão de música 
sem fios
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Destaques
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround cinematográfico Bluetooth® aptX, 2 entradas HDMI e saída HDMI ARC
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Som
• Funcionalidade da Philips: SoundSphere
• Definições do equalizador: Filme, Música
• Potência de saída do altifalante: 109 dB
• Processamento áudio digital: Processador de sinal 

digital Cirrus Logic
• Formato de áudio multicanal: Dolby Digital
• Potência de saída do sistema de altifalantes: 2 x 

100 W @ 0,1% THD
• Amplificadores de sistema: Amplificador digital de 

classe D Hypex

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Sistema de 2 altifalantes Bass 

Reflex
• Gama de frequências do altifalante: (-6 dB) 30 Hz - 

40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 000 Hz
• Tipo de estrutura: Sistema com saídas
• Diafragma de graves: Diafragma côncavo de 

163 mm/6,5"
• Diafragma de alta frequência: Topo em tecido com 

radiador em formato de anel de 25 mm/1"
• Volume da estrutura: 14 L

Conectividade
• Ligações posteriores: Saída HDMI 1.4 (ARC), 

Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Entrada de 
áudio (RCA)

• Ligações sem fios: Bluetooth aptX

Alimentação
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: <0,5

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Manual 

de início rápido, Telecomando, Manual do 
utilizador, Folheto de garantia mundial

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

102 x 52.5 x 49 cm
• Peso bruto: 37 kg
• Peso líquido: 30 kg
• Tara: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 

102 x 49 x 52.5 cm
• Peso bruto: 37 kg
• Peso líquido: 30 kg
• Tara: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Peso: 28,72 kg
• Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Peso (com suporte): 28,72 kg
•
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Especificações
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround cinematográfico Bluetooth® aptX, 2 entradas HDMI e saída HDMI ARC
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