
 

 

Philips
Módulo áudio traseiro sem 
fios

RWSS5512
Acabaram-se os fios pela sala

através da mudança para altifalantes traseiros sem fios
Basta ligar este elegante kit sem fios a um sistema de cinema em casa da Philips com 
altifalantes sem fios compatível e, assim, pode eliminar as ligações de fios para a parte 
posterior da sua sala.

A melhor experiência de audição
• Tecnologia livre de interferências permite um som sem falhas

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Permite a ligação sem fios entre os altifalantes traseiros e o leitor

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas



 Permite a ligação sem fios

Permite a ligação sem fios entre os altifalantes 
traseiros e o leitor

Configuração rápida e fácil

Configuração rápida e fácil para instalação sem 
problemas
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Cartão 

de registo do produto, Manual de início rápido, 
Transmissor sem fios, Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Receptor sem fios (L x A x P): 126 x 131 x 126 mm
• Peso do receptor sem fios: 1,1 kg
• Transmissor sem fios (LxAxP): 30 x 8 x 53 mm
• Peso do transmissor sem fios: 0,009 kg
• Embalagem (L x A x P): 216 x 180 x 174 mm
• Peso incl. embalagem: 1,75 kg

Design
• Philips 5.1 suportado: HTB7530, HTB7590, 

HTS5533, HTS5543, HTS5553, HTS5563, 

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

Alimentação
• Consumo de energia: 50 W
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,45 

W

Som
• Potência total RMS @ 30% THD: 250 W

Sem fios
• Limites frequência: 5,8 G Hz
• Potência de saída RF: 12d Bm
•

Especificações
Módulo áudio traseiro sem fios
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