
 

 

Philips
Modul audio wireless spate

RWSS5512
Fără cabluri în întreaga cameră

făcând cele două boxe spate wireless
Pur şi simplu conectaţi acest kit wireless elegant la un sistem home theater cu difuzoare 
Philips Wireless Ready şi puteţi elimina conexiunile prin cablu din partea din spate a 
camerei.

Experienţă audio superioară
• Tehnologia fără interferenţe furnizează sunet fără compromis

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Permite conexiunea wireless între boxele spate și player

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Configurare rapidă și ușoară pentru instalare facilă
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Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Card de 

înregistrare a produsului, Ghid de iniţiere rapidă, 
Transmitter wireless, Certificat de garanţie 
internaţională

Dimensiuni
• Receptor wireless (l x Î x A): 126 x 131 x 126 mm
• Greutate receiver wireless: 1,1 kg
• Transmiţător wireless (L x Î x A): 30 x 8 x 53 mm
• Greutate transmiţător wireless: 0,009 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 216 x 180 x 174 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,75 kg

Design
• Philips 5.1 acceptat: HTB7530, HTB7590, 

HTS5533, HTS5543, HTS5553, HTS5563, 
HTS5583, HTS5593, HTS6543, HTS6553, 
HTS6583, HTS6593, HTB5510D, HTB5540D, 
HTB5570D, HTB5575D

Alimentare
• Consum de energie: 50 W
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consum în standby: < 0,45 W

Sunet
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 250 W

Wireless
• Gamă de frecvenţe: 5,8 G Hz
• Putere de ieșire RF: 12d Bm
•
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