
 

 

„Philips“
Belaidis galinio garso 
modelis

RWSS9500
Daugiau nereikės jokių per kambarį pravestų laidų
prijungus du galinius garsiakalbius bevieliu ryšiu
Paprasčiausiai prijunkite šį stilingą bevielio ryšio priedėlį prie tarpusavyje tinkamos „Philips 
Wireless Speakers Ready“ namų kino sistemos - jums nereikės jungiamųjų laidų, pravestų 
į galinę kambario dalį.

Neprilygstamas klausymosi pojūtis
• Technologija be trukdžių perteikia bekompromisį „360Sound“

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Derančio dizaino 9000 serijos „Immersive Sound“ namų kino teatrai
• Sukuria belaidį ryšį tarp galinių garsiakalbių ir grotuvo

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui
• Greitas ir paprastas nustatymas bei įdiegimas be jokių trikdžių
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Priedai
• Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Prekės 

registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, 
Belaidis siųstuvas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys
• Belaidis imtuvas (P x A x G): 265 x 116 x 106 mm
• Belaidžio imtuvo svoris: 1,4 kg
• Belaidis siųstuvas (P x A x G): 55 x 53 x 33 mm
• Belaidžio siųstuvo svoris: 0,05 kg
• Pakuotė (P x A x G): 366 x 164 x 162 mm
• Svoris su pakuote: 2,27 kg

Konstrukcija
• Philips 5.1 palaikomi: HTS9520, HTS9540

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 40 W
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,45 W

Garsas
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 300 W

Bevielis ryšys
• Dažnių diapazonas: 5,8 G Hz
• RD išvesties galia: 12d Bm
•
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