
 

 

Philips
Subwoofer sem fios

SoundBeam
Instalação flexível
50 W

SUB100
Intensifique os graves do 

seu televisor Philips
Ligue o seu subwoofer ao televisor utilizando o SoundBeam para obter graves fascinantes. A 
ausência de fios entre o subwoofer e o televisor garante uma colocação livre na sala de estar. 
Controle tudo através de um único telecomando do televisor – a autêntica simplicidade.

Concebido a pensar na simplicidade
• Configure e controle tudo facilmente com único telecomando do televisor
• Subwoofer fino com suporte, concebido para posicionamento livre
• Ligue o seu subwoofer a um televisor sem fios para um óptimo som

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão
• Potência RMS de 50 W oferece graves bons para filmes e música
• Portas duplas de graves e diafragma de 6,5" para graves profundos e potentes
• Ajuste da frequência de transição para o melhor equilíbrio de som



 Ajuste da frequência de transição
O ajuste da frequência de transição foi concebido 
para uma integração perfeita dos altifalantes do 
televisor e do subwoofer. Dependendo do local 
onde os altifalantes estão colocados, a frequência de 
transição pode ser ajustada para o ponto onde um 
ouvinte numa determinada posição considera que 
existe o melhor equilíbrio de som entre o subwoofer 
e os altifalantes do televisor. Se o subwoofer estiver 
colocado junto da posição de audição, recomenda-se 
que a frequência de transição seja regulada para a sua 
definição mais baixa para assegurar um som de alta 
qualidade.

Subwoofer fino com suporte

Sinta o poder do som e experiencie graves para além 
do seu tamanho através do nosso subwoofer 
elegante e compacto. Um diafragma de 6,5" 
combinado com portas duplas de graves criam 
graves com um impacto intenso que inundam a sua 
sala com som. A sua estrutura fina, discreto e sem 
fios adapta-se facilmente por baixo de sofás ou 
encostada a paredes, de forma a reinventar a forma 
como o som do entretenimento é ouvido em sua 
casa.

SoundBeam

O SoundBeam está disponível em televisores e 
sistemas de som seleccionados da Philips. Ligue o 
subwoofer ao televisor utilizando o SoundBeam para 
graves fascinantes. A ausência de fios entre o 
subwoofer e o televisor assegura um aspecto 
cuidado e um posicionamento verdadeiramente livre 
na sua sala de estar. Controle facilmente o 
subwoofer e o televisor com um único telecomando 
da TV e, simultaneamente, ligue e regule o volume 
do seu televisor e do subwoofer.
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Destaques
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Manual •
Som
• Melhoramento do som: Ajuste da frequência de 

transição
• Potência de saída do subwoofer: 50 W
• Potência total RMS @ 10% THD: 50 W

Altifalantes
• Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 80 - 200 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohms

Alimentação
• Consumo de energia: 40 W
• Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta 

à base de soja

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 730 x 83 x 330 mm
• Peso da unidade principal: 6,15 kg
• Embalagem (L x A x P): 790 x 190 x 390 mm
• Peso incl. embalagem: 8,5 kg

Acessórios

de início rápido, Folheto de segurança e legal, Folha 
de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, 
Dongle USB

Embalagem exterior
• EAN: 48 95185 60510 4
• Peso bruto: 8,5 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 79 x 39 x 19 cm
• Peso líquido: 7,02 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 1,48 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

79 x 19 x 39 cm
• EAN: 48 95185 60510 4
• Peso bruto: 8,5 kg
• Peso líquido: 7,02 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 1,48 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

73 x 8,3 x 33 cm
• Peso: 6,15 kg
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