
 

 

Philips
Ασύρματη μονάδα πίσω 
ηχείων

RWSS9512
Τέλος στα διάσπαρτα καλώδια στο δωμάτιο
χάρη στα δύο ασύρματα πίσω ηχεία
Συνδέστε αυτό το κομψό ασύρματο σετ σε ένα σύστημα home cinema της Philips με 
δυνατότητα ασύρματων ηχείων και ξεχάστε τα καλώδια στις γωνιές του δωματίου 
σας.

Απόλυτη εμπειρία ακρόασης
• Η τεχνολογία χωρίς παρεμβολές παρέχει ασύγκριτο 360Sound

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας
• Καθιστά δυνατή την ασύρματη σύνδεση μεταξύ των πίσω ηχείων και της συσκευής 
αναπαραγωγής

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle
• Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα
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Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Ασύρματος πομπός, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις
• Ασύρματος δέκτης (Π x Υ x Β): 265 x 116 x 

106 μμ
• Βάρος ασύρματου δέκτη: 1,4 κ.
• Ασύρματος πομπός (ΠxΥxΒ): 55 x 53 x 33 μμ
• Βάρος ασύρματου πομπού: 0,05 κ.
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 366 x 164 x 162 μμ
• Βάρος με την συσκευασία: 2,27 κ.

Σχεδίαση
• Υποστηρίζεται Philips 5.1: HTB9550

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 40 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,45 

W

Ήχος
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Ασύρματο
• Εύρος συχνοτήτων: 5,8 G Hz
• Ισχύς εξόδου RF: 12d Bm
•

Προδιαγραφές
Ασύρματη μονάδα πίσω ηχείων
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