
 

 

Philips
Modul zadných 
bezdrôtových 
reproduktorov

RWSS9500
Už žiadne káble rozťahané po miestnosti

lebo dva zadné reproduktory sú bezdrôtové
Jednoducho pripojte túto štýlovú bezdrôtovú súpravu ku kompatibilnému systému 
domáceho kina Philips s podporou bezdrôtového pripojenia reproduktorov a do zadnej 
časti miestnosti už nemusíte ťahať žiadne káble.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• Technológia bez rušenia prináša 360-stupňový zvuk bez kompromisov

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Dizajn, ktorý sa dokonale hodí k domácim kinám série Immersive Sound 9000
• Umožňuje bezdrôtové pripojenie medzi zadnými reproduktormi a prehrávačom

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Rýchle a jednoduché nastavenie pre inštaláciu bez rušenia



 Technológia bez rušenia

Technológia bez rušenia prináša 360-stupňový zvuk 
bez kompromisov

Dizajn, ktorý dokonale zapadne

Dizajn, ktorý sa dokonale hodí k domácim kinám 
série Immersive Sound 9000

Umožňuje bezdrôtové pripojenie

Umožňuje bezdrôtové pripojenie medzi zadnými 
reproduktormi a prehrávačom
RWSS9500/00
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Registračná karta produktu, Stručná príručka 
spustenia, Bezdrôtový vysielač, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Rozmery
• Bezdrôtový prijímač (Š x V x H): 265 x 116 x 

106 mm
• Hmotnosť bezdrôtového prijímača: 1,4 kg
• Bezdrôtový vysielač (Š x V x H): 55 x 53 x 33 mm
• Hmotnosť bezdrôtového vysielača: 0,05 kg
• Balenie (Š x V x H): 366 x 164 x 162 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,27 kg

Dizajn
• Podpora pre Philips 5.1: HTS9520, HTS9540

Príkon
• Spotreba energie: 40 W
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,45 W

Zvuk
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

Bezdrôtové
• Frekvenčný rozsah: 5,8 G Hz
• Výstupný výkon RF: 12d Bm
•
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