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SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual Surround
Bluetooth® aptX
2 HDMI-ingångar och -utgångar 
(ARC)
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ilips SoundSphere Signature-högtalare ger en naturligare ljudåtergivning och ett djupare 
h rikare ljud, och är dessutom vackra att se på. Passar för film och musik.

Makalös ljudkvalitet
• Det bästa ljudkomplementet till Philips DesignLine-tv
• Friflytande SoundSphere-tweeter för ett djupt och brett ljud
• Cinematic Virtual Surround för ett levande tredimensionellt ljud

Utsökt, eterisk design och finish
• Modern design och förstklassig finish
• Högtalarlåda handtillverkad i solitt trä
• Lyxig pianolackfinish

Avancerad intuitiv kontroll
• Bluetooth aptX® med trådlös musikströmning
• EasyLink styr HDMI-CEC-enheter från en fjärrkontroll
• HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV



 Det bästa ljudkomplementet

Det bästa ljudkomplementet till Philips DesignLine-tv

Friflytande SoundSphere-tweeter

Friflytande SoundSphere-tweeter för ett djupt och 
brett ljud

Cinematic Virtual Surround
Ta med bion hem med Philips Cinematic Virtual 
Surround-ljud. Cinematic Virtual Surround har 
framtagits av Philips ljudexperter och ger ett djupt, 
allomfattande ljud med färre än fem högtalare. 
Ljudkvaliteten från ett fullt 5.1-ljudsystem har här 
omvandlats med ett flertal ytterst avancerade 
rumsliga algoritmer, vilket ger en ljudbild som är så 
verklighetstrogen att det låter som riktigt 
surroundljud. Allt stereoljud av hög kvalitet kan 
omvandlas till ett verklighetstroget, flerkanaligt 
stereoljud precis som på bio – men utan att du 
behöver köpa till extra högtalare, sladdar eller 
högtalarställ.

Modern design
Modern design och förstklassig finish

Högtalarlåda i solitt trä

Högtalarlåda handtillverkad i solitt trä

Lyxig pianolackfinish

Lyxig pianolackfinish

HDMI ARC
HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

EasyLink styr enheter
Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som 
DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, 
hemmabio och TV-apparater, med en enda 
fjärrkontroll. Funktionen använder 
branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning 
av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-
kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina 
anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt 
och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och 
uppspelning.

Bluetooth aptX®

Bluetooth aptX® med trådlös musikströmning
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Specifikationer
Ljud
• Philips-funktion: SoundSphere
• Equalizer-inställningar: Film, Musik
• Uteffekt för högtalare: 109 dB
• Digital ljudbehandling: Digital signalprocessor från 

Cirrus Logic
• Flerkanaligt ljudformat: Dolby Digital
• Högtalarsystemets uteffekt: 2 x 100 W vid 0,1 % 

THD
• Systemförstärkare: Digital Hypex-klass D-

förstärkare

Högtalare
• Högtalartyper: 2 basreflexhögtalarsystem
• Omfång för högtalare: (-6 dB) 30–40 000 Hz, (-

3 dB) 40–30 000 Hz
• Typ av låda: Ventilerat system
• Baselement: 163 mm/6,5 tum konkavt membran
• Högfrekvenselement: 25 mm/1 tum ringselement 

med tygkon
• Skåpvolym: 14 l

Anslutningar
• Anslutningar bak: HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI 

IN 1, HDMI IN 2, Ljudingång (RCA)
• Trådlösa anslutningar: Bluetooth aptX

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 

Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, 
Garantisedel för hela världen

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Liggande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Bruttovikt: 37 kg
• Nettovikt: 30 kg
• Taravikt: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Yttre kartong (L x B x H): 102 x 49 x 52,5 cm
• Bruttovikt: 37 kg
• Nettovikt: 30 kg
• Taravikt: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Vikt: 28,72 kg
• Produktens mått med stativ (B x H x D): 

69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Vikt (med stativ): 28,72 kg
•
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Funktioner
SoundSphere DesignLine
Cinematic Virtual Surround Bluetooth® aptX, 2 HDMI-ingångar och -utgångar (ARC)
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