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Afneembare draadloze 
luidspreker

voor Philips-TV's
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 draadloze luidsprekerbasis in donker chroom past naadloos bij het slanke design van 
 afneembare luidspreker uit de 8600-serie. Samen produceren ze een voller geluid, 
ar in de kamer u ze ook plaatst.

Ontworpen voor u
• Aluminium standaard met donker chroom voor een tijdloos statement
• Modern ontwerp voor een hedendaags interieur

Geluid kan zo mooi zijn
• Vrijheid om uw luidspreker op elke willekeurige plek in de kamer te plaatsen
• Breid uw geluidssysteem uit tot 20 luidsprekers met 70 watt



 Donkere chromen standaard
Deze TV vormt van top tot teen een mooie 
verschijning. Onze ontwerpers hebben voor de 
standaard voor donker chroom gekozen dat perfect 
past bij de metalen details van uw TV, omdat ze 
begrijpen dat echt metaal voor kwaliteit staat.

Breid uw geluidssysteem uit
Omring uzelf met prachtig geluid door het 8600-
luidsprekersysteem uit te breiden met een set 
luidsprekerstandaarden. Hierdoor wordt de kracht 
van twee luidsprekers aan de achterkant van de TV 
gecombineerd met 16 microdrivers in de linker- en 
rechterzijde van de afneembare luidsprekers en twee 
midrange-luidsprekers in de luidsprekerstandaarden. 
Samen zorgen zij voor een breed, rijk 
geluidsspectrum met een pure, gebalanceerde 
geluidskwaliteit.

Volledige vrijheid
Plaats de luidsprekers waar u maar wilt. Met de 
standaarden kunt u hoogwaardig geluid van uw TV 
draadloos streamen, waardoor u de vrijheid hebt om 
overal in uw huis een fascinerende geluidservaring te 
creëren.

Modern ontwerp
Een eigentijdse look die perfect in uw interieur past. 
Omdat uw TV mooi moet zijn, zowel uit als aan.
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Afmetingen
• Gewicht van het product: per 

luidsprekerstandaard 1,6 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 160 x 160 x 660 mm 

per luidsprekerstandaard
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

768 x 230 x 234 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 4,8 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, 

Gebruikershandleiding, Draadloze dongle

Verwante producten
• Compatibel met: xxPUS8600/xx
•
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