
 

 

Philips
Subwoofer 
bezprzewodowy

SoundBeam
Swobodny montaż
50 W

SUB100
Wzmocnij basy w telewizorze 

Philips
Podłącz subwoofer do telewizora, korzystając z rozwiązania SoundBeam, aby uzyskać niesamowite 

brzmienie basów. Podłączenie nie wymaga użycia żadnych przewodów, co umożliwia swobodne 

ustawienie urządzeń w pomieszczeniu. Możesz sterować wszystkim za pomocą pilota do telewizora — 

to naprawdę proste rozwiązanie.

Prosta konstrukcja
• Łatwa konfiguracja i sterowanie za pomocą pilota do telewizora
• Wąski subwoofer z podstawą umożliwiający swobodny montaż
• Podłącz bezprzewodowo subwoofer do telewizora, aby uzyskać wspaniały dźwięk

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów
• Moc 50 W RMS oznacza wysoką jakość tonów niskich w przypadku filmów i muzyki
• Podwójne porty basowe i przetwornik 6,5" zapewniają głębokie, mocne basy
• Regulacja zwrotnicy częstotliwości pozwala uzyskać optymalny balans dźwięku



 Regulacja zwrotnicy częstotliwości
Funkcja regulacji zwrotnicy częstotliwości została 
opracowana z myślą o pełnej integracji głośników 
telewizora i subwoofera. W zależności od 
rozmieszczenia głośników można dostosować 
zwrotnicę częstotliwości do miejsca odsłuchu, tak 
aby zapewnić optymalny balans między 
subwooferem a głośnikami telewizora. Jeśli 
subwoofer znajduje się blisko miejsca, w którym 
znajduje się słuchacz, zaleca się wybranie najniższego 
ustawienia zwrotnicy częstotliwości w celu uzyskania 
wysokiej jakości dźwięku.

Wąski subwoofer z podstawą

Poczuj moc dźwięku i nadspodziewanie silne basy 
dzięki naszemu wąskiemu, kompaktowemu 
subwooferowi. Połączenie przetwornika 6,5" z 
podwójnymi portami basowymi pozwala uzyskać 
potężne niskie tony, które wypełnią pomieszczenie. 
Jego dyskretna, smukła, bezprzewodowa konstrukcja 
zmieści się pod kanapą lub przy ścianie — to oznacza 
fundamentalną zmianę, jeśli chodzi o brzmienie 
domowej rozrywki.

SoundBeam

SoundBeam to technologia dostępna w wybranych 
telewizorach i zestawach audio firmy Philips. Podłącz 
subwoofer do telewizora, korzystając z rozwiązania 
SoundBeam, aby uzyskać niesamowite brzmienie 
basów. Podłączenie nie wymaga użycia żadnych 
przewodów, co umożliwia swobodne ustawienie 
urządzeń w pomieszczeniu bez bałaganu. 
Subwooferem i telewizorem można sterować za 
pomocą pilota do telewizora — dotyczy to zarówno 
równoczesnego włączania i wyłączania obu urządzeń, 
jak i regulacji głośności.
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Zalety
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, •
Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja zwrotnicy 

częstotliwości
• Moc wyjściowa subwoofera: 50 W
• Moc całkowita RMS przy THD 10%: 50 W

Głośniki
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 80–200 Hz
• Impedancja subwoofera: 4 om

Moc
• Zużycie energii: 40 W
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, 

Tusz oparty na soi

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

730 x 83 x 330 mm
• Waga jednostki centralnej: 6,15 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

790 x 190 x 390 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 8,5 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi, Ulotka z informacjami 
na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta 
ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna 
(cały świat), Adapter USB

Karton zewnętrzny
• EAN: 48 95185 60510 4
• Waga brutto: 8,5 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

79 x 39 x 19 cm
• Waga netto: 7,02 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Ciężar opakowania: 1,48 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

79 x 19 x 39 cm
• EAN: 48 95185 60510 4
• Waga brutto: 8,5 kg
• Waga netto: 7,02 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 1,48 kg
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

73 x 8,3 x 33 cm
• Waga: 6,15 kg
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