
 

 

Philips
Bezprzewodowy tylny 
moduł audio

RWSS9500
Dwa bezprzewodowe głośniki tylne

raz na zawsze rozwiązują problem kabli biegnących przez pokój
Aby rozwiązać problem kabli, wystarczy podłączyć ten stylowy zestaw bezprzewodowy 
do zgodnego zestawu kina domowego firmy Philips, obsługującego głośniki 
bezprzewodowe.

Wspaniałe wrażenia dźwiękowe
• Technologia 360Sound zapewnia niezrównaną jakość dźwięku bez zakłóceń

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Dopasowane do zestawów kina domowego z serii 9000*
• Możliwość łączności bezprzewodowej pomiędzy odtwarzaczem a głośnikami tylnymi

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Szybka, łatwa i bezproblemowa konfiguracja



 Technologia niepowodująca zakłóceń

Technologia 360Sound zapewnia niezrównaną jakość 
dźwięku bez zakłóceń

Uniwersalność

Dopasowane do zestawów kina domowego z serii 
9000*

Możliwość łączności bezprzewodowej

Możliwość łączności bezprzewodowej pomiędzy 
odtwarzaczem a głośnikami tylnymi
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Karta 

rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja 
obsługi, Bezprzewodowy nadajnik, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)

Wymiary
• Odbiornik bezprzewodowy (szer. x wys. x głęb.): 

265 x 116 x 106 mm
• Waga odbiornika bezprzewodowego: 1,4 kg
• Nadajnik bezprzewodowy (szer. x wys. x głęb.): 

55 x 53 x 33 mm
• Waga nadajnika bezprzewodowego: 0,05 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

366 x 164 x 162 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 2,27 kg

Wzornictwo
• Obsługa technologii Philips 5.1: HTS9520, 

HTS9540

Moc
• Pobór mocy: 40 W
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,45 W

Dźwięk
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 300 W

Sieć bezprzewodowa
• Zakres częstotliwości: 5,8 G Hz
• Wyjściowa moc RF: 12 dBm
•
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