
 

 

Philips
Langaton subwoofer

SoundBeam
Helposti sijoitettava
50 W

SUB100
Lisätehoa Philips TV:n bassoon

Saat televisioosi upeat bassoäänet liittämällä siihen subwooferin SoundBeam-tekniikalla. 
Subwooferin ja television välille ei tarvita johtoja, joten voit sijoittaa laitteet minne tahansa. 
Laitteiden käyttö on helppoa, sillä voit ohjata molempia laitteita television kaukosäätimellä.

Suunniteltu selkeäksi
• Asenna ja ohjaa kaikkea yhdellä TV:n kaukosäätimellä
• Ohut subwoofer ja jalusta on helppo sijoittaa minne tahansa
• Liitä subwoofer televisioon langattomasti ja nauti upeasta äänestä

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuviin
• 50 W:n RMS-teho takaa elokuviin ja musiikkiin erinomaiset bassoäänet
• Kaksi bassoporttia ja 6,5 tuuman kaiutinelementti tuottavat syvän ja voimakkaan basson
• Jakotaajuuden säädöllä tasapainoinen ääni



 Jakotaajuuden säätö
Television kaiuttimet ja subwoofer yhdistetään 
saumattomasti toisiinsa säätämällä jakotaajuutta. 
Kaiuttimien sijainnista riippuen jakotaajuutta voi 
säätää subwooferin ja kaiuttimien välillä tasolle, jolla 
ääni on käyttäjän mielestä tasapainoisin. Jos 
subwoofer on asetettu käyttäjän lähistölle, 
äänentoisto on paras mahdollinen, kun jakotaajuus 
asetetaan alimpaan arvoonsa.

Ohut subwoofer ja jalusta

Ohuessa ja kompaktissa subwooferissa on 
kokonaansa nähden uskomattoman tehokas 
äänentoisto ja syvät bassoäänet. 6,5 tuuman ohjain ja 
kaksi bassoporttia saavat aikaan jykevän basson, joka 
täyttää koko huoneen. Ohut ja huomaamaton 
langaton subwoofer mahtuu siististi sohvan alle tai 
seinälle, joten sen paikkaa voi helposti muuttaa. 
Nauti aivan uudenlaisesta äänestä viihteessäsi.

SoundBeam

SoundBeam on saatavilla tiettyihin Philipsin TV- ja 
äänentoistojärjestelmiin. Liitä subwoofer televisioosi 
SoundBeam-tekniikalla ja nauti upeista bassoäänistä. 
Subwooferin ja television välille ei tarvita johtoja, 
joten voit sijoittaa laitteet siististi minne tahansa. Voit 
ohjata television kaukosäätimellä myös subwooferia 
sekä säätää samanaikaisesti molempien laitteiden 
äänenvoimakkuutta.
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Kohokohdat
• Paino: 6,15 kg
•

Ääni
• Äänenparannus: Jakotaajuuden säätö
• Subwooferin lähtöteho: 50 W
• Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 50 W

Kaiuttimet
• Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
• Subwooferin taajuudet: 80–200 Hz
• Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

Virta
• Virrankulutus: 40 W
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ympäristö
• Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, 

Soijapohjainen muste

Mitat
• Päälaite (L x K x S): 730 x 83 x 330 mm
• Päälaitteen paino: 6,15 kg
• Pakkaus (L x K x S): 790 x 190 x 390 mm
• Paino pakattuna: 8,5 kg

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, 

Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, 
Maailmanlaajuinen takuuvihko, USB-sovitin

Ulompi pakkaus
• EAN: 48 95185 60510 4
• Kokonaispaino: 8,5 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 79 x 39 x 19 cm
• Nettopaino: 7,02 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 1
• Taara: 1,48 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 79 x 19 x 39 cm
• EAN: 48 95185 60510 4
• Kokonaispaino: 8,5 kg
• Nettopaino: 7,02 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 1,48 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 73 x 8,3 x 33 cm
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