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обавете към телевизора съраунд звук като в киносалон

владяващ звук
добрете звука на телевизора с тонколоните за домашно кино Philips SoundHub 
S9211. Тонколоните 360Sound са проектирани със звукови мембрани отпред и 
страни, за да изпълнят равномерно стаята със съраунд звук, също като в киносалон.

Съраунд звук като в киносалон от всички посоки
• 360Sound от излъчващите напред и настрани мембрани на високоговорителите
• Мощен активен събуфър за истинско кинематографично изживяване
• Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• Лесно свързване към телевизора само с един кабел
• Свързване на още аудио-видео устройства чрез множеството аудио съединители
• Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър



 360Sound
Много различни от обикновените 
тонколони за домашно кино 2.1, 
тонколоните 360Sound имат уникална 
конструкция с три мембрани във всеки 
сателитен високоговорител – предна и две 
странични, които са разположени под ъгъл, 
за да излъчват поглъщащ звук около вас. 
Освен принципа на диполите, Philips 
използва свой алгоритъм за допълнително 
подобрение на обгръщащия звуков ефект. 
Съставени от първокласни акустични 
компоненти, като меки куполни 
високоговорители за високи честоти, 
неодимови магнити и цифрови усилватели 
клас D, 360Sound дават изключителен звук 
от всички ъгли - за истинско 
кинематографско изживяване у дома.

Лесно свързване към телевизора

Лесно свързване към телевизора само с 
един кабел

Свързване на още аудио-видео 
устройства

За да се наслаждавате на кинематографичен 
съраунд звук при всички свои развлечения, 
можете лесно да свържете още аудио-
видео устройства към тонколоните за 
домашно кино SoundHub. Свържете 
например Blu-ray или DVD плейър или 
игрова конзола, като използвате някой от 
наличните цифрови или аналогови 
съединители: оптичен вход, коаксиален 
вход или 2 входа AUX. Можете също да 
свържете своя MP3 плейър, като използвате 
съединителя Music iLink отстрани.

Съвършен дизайн

Алуминият е ярка декларация за творчески 
подход и модерен дизайн, затова е 
предпочитан от много от водещите 
интериорни дизайнери в света. Лек, но 
здрав, той е естествен материал, който 
допринася за създаването на наистина 
емблематични дизайнерски решения, 
издръжливи и със свръхтънък профил, 
въплъщаващи съвършенството на 
инженерната мисъл. Резултатът е системи за 
домашно кино, които привличат окото и 

предизвикват възторг, където и да ги 
поставите.

Аудио вход

С аудио входа е лесно да слушате музика 
директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 
плейър или лаптоп чрез лесно свързване към 
системата за домашно кино. Просто 
свържете вашето аудио устройство към 
аудио входа и се наслаждавайте на вашата 
музика с превъзходното качество на звука 
на системата за домашно кино Philips.

Dolby Digital и DTS

Преминете към цифровите технологии и 
извлечете максимума от вашата музика и 
филми. Дори стерео музиката звучи 
прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS 
Digital Surround подобряват цифровата 
музика и видеото, за да ви дадат наистина 
обгръщащ обемен звук от системата за 
домашно кино.

Мощен активен събуфър
Мощен активен събуфър за истинско 
кинематографично изживяване
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iLINK потребителя, Листовка с гаранция за цял свят
•

Звук
• Настройки на еквалайзера: Авто, Игри, Филм, 
Музика, Новини, Оригинални

• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Подобряване на диалога, 
Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, 
MP3 Sound, Нощен режим, Регулиране на 
високи и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров 
обемен звук

• Изходна мощност на сателитните тонколони: 
150 W x 2

• Изходна мощност на събуфъра: 100 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 400 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 сателитни 
високоговорителя

• Мембрани на сателитните високоговорители: 1 
x 1" мек куполен ВЧ високоговорител, 1 x 2,5" 
високоговорител за ниски честоти, 2 x 2,5" 
уфъри за пълен диапазон

• Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ома
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

150 - 20 000 Hz
• Тип на събуфъра: Активен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Music 

• Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, 
Изход за събуфър, Цифров коаксиален вход, 
Цифров оптичен вход

• Съединители за събуфър: Жакове за тонколони

Захранване
• Потребявана електроенергия: 55 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0,5

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 150 x 40,6 x 

126 мм
• Тегло на главното устройство: 0,4 кг
• Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 99 x 

247 x 117 мм
• Тегло на сателитния високоговорител: 1,2 кг
• Дължина на кабела на сателитния 
високоговорител: 5 м

• Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 392 x 357 мм
• Тегло на събуфъра: 6,8 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 560 x 258 x 610 мм
• Тегло вкл. опаковката: 14,2 кг

Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Стойки за тонколони 

STS9501, Конзола за монтиране на стена 
STS9510

• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Цифров оптичен кабел, Кабел Music iLINK, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Ръководство за 
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