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destacável sem fio
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rando som alto a partir de dimensões mínimas, a base da caixa acústica sem fio 
mada escura ajusta-se perfeitamente ao design ultrafino da caixa acústica destacável 

 série 8600. Juntos, eles criam um som mais rico onde quer que você os coloque.

Projetado para você
• O suporte em alumínio cromado escuro representa modernidade
• O design moderno se encaixa perfeitamente nos ambientes de sua casa

Veja como o som pode ser lindo
• Liberdade para colocar suas caixas acústicas em qualquer local do ambiente
• Amplie seu sistema de som para 20 caixas acústicas de 70 watts



 Suporte cromado escuro
De cima a baixo, esta TV impõe sua presença. 
Nossos designers usaram suportes cromados 
escuros para combinar com seus detalhes de metal 
sólido, pois acreditam que o metal oferece qualidade 
significativa.

Amplie seu sistema de som
Envolva-se em um belo som ao ampliar o sistema de 
caixas acústicas 8600 usando um par de bases de 
caixas acústicas. Esta união combina o poder de duas 
caixas acústicas na parte posterior da TV com 16 
microdrivers nas laterais esquerda e direita das 
caixas acústicas destacáveis e duas caixas acústicas 
de média frequência nos suportes para caixas 
acústicas. Tudo isso oferece um espectro de som 
rico e amplo com qualidade pura e balanceada.

Liberdade total
Basta posicionar as caixas acústicas onde desejar. Os 
suportes possibilitam a transmissão sem fio do som 
da sua TV em alta qualidade, permitindo que você 
crie uma experiência sonora realmente cativante em 
qualquer canto de sua casa.

Design moderno
Projetado com um design contemporâneo para fazer 
parte de sua decoração. Porque sua TV deve ser 
linda tanto ligada quanto desligada.
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Dimensões
• Peso do produto: 1,6 por suporte de caixa 

acústica kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 160 x 160 x 660 

mm por suporte de caixa acústica
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

768 x 230 x 234 mm
• Peso, incluindo embalagem: 4,8 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de energia, Manual do 

Usuário, Dongle sem fio

Produtos afins
• Compatível com: xxPUS8600/xx
•

Especificações
Base da caixa acústica destacável sem fio
para TVs Philips
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