
 

 

Philips
Модул за безжично задно 
аудио

RWSS5512
Край на кабелите в стаята

с безжичните задни тонколони
Просто свържете този стилен безжичен комплект със съвместима система за 
домашно кино Philips, разполагаща с безжични високоговорители, и можете да 
премахнете кабелните връзки към задната част на стаята.

Превъзходно изживяване при слушане
• Технологията без смущения дава звук без компромиси

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Позволява безжична връзка между задните тонколони и плейъра

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Бърза и лесна настройка за безпроблемно инсталиране



 Позволява безжична връзка

Позволява безжична връзка между задните 
тонколони и плейъра

Бърза и лесна настройка

Бърза и лесна настройка за безпроблемно 
инсталиране
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Карта 
за регистриране на продукта, Ръководство за 
бърз старт, Предавател за безжичната връзка, 
Листовка с гаранция за цял свят

Размери
• Безжичен приемник (Ш x В x Д): 126 x 131 x 

126 мм
• Тегло на безжичния приемник: 1,1 кг
• Безжичен предавател (Ш x В x Д): 30 x 8 x 53 мм
• Тегло на безжичния предавател: 0,009 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 216 x 180 x 174 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,75 кг

Дизайн
• Поддържащи 5.1 модели на Philips: HTB7530, 

HTB7590, HTS5533, HTS5543, HTS5553, 

HTS5563, HTS5583, HTS5593, HTS6543, 
HTS6553, HTS6583, HTS6593, HTB5510D, 
HTB5540D, HTB5570D, HTB5575D

Power
• Потребявана мощност: 50 W
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,45 W

Звук
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 250 W

Безжични
• Честотен обхват: 5,8 G Hz
• Радиочестотна изходяща мощност: 12 dBm
•
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