
 

 

Philips
Trådlös subwoofer

SoundBeam
Flexibel placering
50 W

SUB100
Maximera basen till 

din Philips-TV
Använd SoundBeam och anslut subwoofern till TV:n så du får extra tryck i basen. Inga 
sladdar mellan subwoofern och TV:n behövs så du kan ha den var du vill i hemmet. Styr 
allt via en enda TV-fjärrkontroll – enkelt och smidigt.

Utformad för enkelhet
• Enkel installation och styr allt via en enda TV-fjärrkontroll
• Tunn subwoofer med stativ så du kan ha den var du vill
• Anslut subwoofern trådlöst till en TV för ett fantastiskt ljud

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• 50 W RMS-effekt ger bra bas för filmer och musik
• Dubbla basportar och 6,5-tumselement för djup, kraftfull bas
• Justering av delningsfrekvens för bästa ljudbalans



 Justering av delningsfrekvens
Justeringen av delningsfrekvensen är utformad för 
total integrering mellan TV-högtalarna och 
subwoofern. Beroende på var högtalarna är 
placerade kan delningsfrekvensen justeras så att det 
bästa ljudet mellan subwoofern och TV-högtalarna 
balanseras precis där lyssnaren är. Om subwoofern 
ställs i närheten av lyssningsplatsen rekommenderar 
vi att delningsfrekvensen är inställd på den lägsta 
inställningen för att säkerställa hög ljudkvalitet.

Tunn subwoofer med stativ

Känn kraften i det mäktiga basljudet som vår tunna 
och kompakta subwoofer ger dig trots att den är 
liten. Ett 6,5-tumselement i kombination med dubbla 
basportar skapar en kraftfull baseffekt som fyller 
rummet med ljud. Det diskreta, trådlösa och tunna 
höljet passar perfekt under en soffa eller mot väggen, 
så att du lätt kan ändra hur ljudet ska riktas för 
underhållningen hemma.

SoundBeam

SoundBeam finns på utvalda TV-apparater och 
hemmabiosystem från Philips. Anslut subwoofern till 
TV:n med SoundBeam så får du en spännande bas. 
Inga sladdar mellan subwoofern och TV:n behövs så 
du slipper trassel och kan ställa den var du vill. Styr 
både subwoofern och TV:n med TV:ns fjärrkontroll, 
och vrid på och hantera volymen på TV:n och 
subwoofern samtidigt.
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Funktioner
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 
Ljud
• Ljudförbättring: Justering av delningsfrekvens
• Uteffekt för subwoofer: 50W
• Total effekt RMS vid 10 % THD: 50 W

Högtalare
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 80–200 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm

Effekt
• strömförbrukning: 40 W
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Sojabaserat bläck

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm
• Huvudenhetens vikt: 6,15 kg
• Förpackning (B x H x D): 790 x 190 x 390 mm
• Vikt inkl. förpackning: 8,5 kg

Tillbehör

Snabbstartguide, Broschyr med 
säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, 
Garantisedel för hela världen, USB-dongel

Yttre kartong
• EAN: 48 95185 60510 4
• Bruttovikt: 8,5 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 79 x 39 x 19 cm
• Nettovikt: 7,02 kg
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Taravikt: 1,48 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 79 x 19 x 39 cm
• EAN: 48 95185 60510 4
• Bruttovikt: 8,5 kg
• Nettovikt: 7,02 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 1,48 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 73 x 8,3 x 33 cm
• Vikt: 6,15 kg
•
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