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avě chromovaná základna pro bezdrátové reproduktory dokonale ladí s tenkým 

ovedením odnímatelných reproduktorů řady 8600, které poskytují plnohodnotný zvuk 
řes své malé rozměry. Ať je umístíte v místnosti kamkoli, budou spolu vytvářet bohatší zvuk.

Zaměření na uživatele
• Nadčasový podstavec z tmavého chromovaného hliníku
• Moderní design se hodí do každého současného interiéru

Podívejte se, jak krásný může být zvuk
• Svobodně si vyberte, kam v místnosti svůj reproduktor umístíte
• Rozšiřte svůj zvukový systém na 20 reproduktorů s výkonem 70 wattů



 Tmavý chromovaný stojan
Tento televizor dýchá osobitostí. Pro stojan použili 
naši konstruktéři tmavý chrom, aby jej sladili s prvky 
z tvrdého kovu, protože vědí, že pravý kov dodává 
punc kvality.

Obohaťte svůj zvukový systém
Doplňte systém reproduktorů řady 8600 dvojicí 
základen pro reproduktory a obklopte se 
nádherným zvukem. Toto spojení kombinuje výkon 
dvou reproduktorů na zadní straně televizoru se 
16 mikroreproduktory v levé a pravé části 
odpojitelných reproduktorů, a dva středové 
reproduktory ve stojanech pro reproduktory. 
Společně přinášejí široké, bohaté zvukové spektrum 
s čistou a vyváženou kvalitou zvuku.

Naprostá svoboda
Reproduktory jednoduše umístěte, kam chcete. 
Stojany umožňují bezdrátově streamovat vysoce 
kvalitní zvuk z vašeho televizoru, a dávají vám tak 
volnou ruku při vytváření skutečně úchvatného 
zvuku na kterémkoli místě vašeho domova.

Moderní design
Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší 
domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat 
stejně nádherně vypnutý i zapnutý.
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Rozměry
• Hmotnost výrobku: 1,6 na jeden stojan pro 

reproduktory kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

160 x 160 x 660 mm na jeden stojan pro 
reproduktory

• Rozměry krabice (Š x V x H): 768 x 230 x 234 mm
• Hmotnost včetně balení: 4,8 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, 

Uživatelská příručka, Bezdrátový hardwarový klíč

Příbuzné výrobky
• Kompatibilní se: xxPUS8600/xx
•

Specifikace
Bezdrátová základna s odpojitelnými reproduktory
pro televizory Philips
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