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Philips Fidelio SoundHub
Hjemmebiografhøjttalere 
med 2.1 kanaler og 
360Sound

Sølvfarvet
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 surroundlyd som i biografen til dit TV - helt enkelt

sat af lyd
pgrader nemt lyden på dit TV med Philips CSS9211-SoundHub-
mmebiografhøjttalere. 360Sound-højttalerne er designet med lyddrivere på forsiden 
 på siderne for at fylde rummet jævnt med surround-lyd, ligesom i biografen.

Surroundlyd som i biografen fra alle vinkler
• 360° lyd leveres via fremad- og sidevendte højttalerdrivere
• Kraftig aktiv subwoofer giver en ægte biografoplevelse
• Dolby Digital og DTS for fantastisk surround-lyd

Designet til at forbedre din biograf derhjemme
• Sofistikeret design med aluminium-finish i høj kvalitet

Nyd al din underholdning - helt enkelt
• Nem tilslutning til dit TV med et enkelt kabel
• Tilslut yderligere AV-enheder med flere lydtilslutninger
• Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller



 360Sound
Højttalere 360° lyd, der er meget anderledes 
end konventionelle 2.1 
hjemmebiografhøjttalere, er unikt udviklet 
med tre drivere i hver satellithøjttaler – en 
fortil og to ud mod siderne, der er vinklet, så 
de projicerer overvældende lyd omkring dig. 
Ud over dipolprincippet anvender Philips sin 
egen algoritme for at udvide den omfavnende 
lydeffekt. 360° lyd, der er konstrueret med 
førsteklasses akustiske komponenter som Soft 
Dome-diskanthøjttalere, Neodym-magneter 
og klasse-D digitale forstærkere, leverer 
fremragende lyd fra alle vinkler – og giver dig 
en sand biografoplevelse i dit eget hjem.

Nem tilslutning til et TV

Nem tilslutning til dit TV med et enkelt kabel

Tilslut yderligere AV-enheder

Hvis du vil have glæde af surround-lyd som i 
biografen til al din underholdning, kan du nemt 

tilslutte flere lyd-/videoenheder til dine 
SoundHub-hjemmebiografhøjttalere. Du kan 
f.eks. tilslutte en Blu-ray- eller DVD-afspiller 
eller en spilkonsol ved hjælp af en af de 
tilgængelige digitale eller analoge tilslutninger: 
optisk indgang, koaksial indgang eller 2 AUX-
indgang. Du kan også tilslutte din MP3-afspiller 
ved hjælp af Music iLink-tilslutningen i siden.

Raffineret design

Aluminium er en erklæring om en kreativ 
hensigt, hvilket er det moderne medievalg for 
mange af verdens bedste indretningsarkitekter. 
Aluminium er let og alligevel stærkt, og det er 
et autentisk materiale, der hjælper med at 
skabe virkelig ikoniske designs, der anvender 
ultratynde og robuste profiler, der på en 
perfekt måde viser en konstruktionsmæssig 
fortræffelighed. Det endelige resultat er 
hjemmebiografer, der helt sikkert vækker 
opsigt og får folk til at kigge i ethvert rum.

Lyd ind

Lydindgang giver dig mulighed for nemt at 
afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/
iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en 
enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du 
tilslutter ganske enkelt din lydenhed til 
lydindgangsstikket for at nyde din musik med 
den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-
hjemmebiografsystemet.

Dolby Digital og DTS

Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og 
dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi 
Dolby Digital og DTS Digital Surround 
forbedrer digital musik og video og giver det et 
løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd 
fra din hjemmebiografhøjttaler.

Kraftig aktiv subwoofer
Kraftig aktiv subwoofer giver en ægte 
biografoplevelse
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• Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Globalt garantibevis
•

Lyd
• Equalizer-indstillinger: Automatisk, Spil, Film, 

Musik, Nyheder, Original
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, MP3-lyd, Night-indstilling, 
Diskant- og basregulering

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
• Satelithøjttaleroutput: 150 W x 2
• Subwooferoutput: 100 W
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 400 W

Højttalere
• Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
• Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" soft dome-

diskanthøjttaler, 1 x 2,5" basenhed, 2 x 2,5" full 
range-basenheder

• Satellithøjttaler-impedans: 6 ohm
• Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 

20.000 Hz
• Subwoofer-type: Aktiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK

Subwoofer-udgang, Digital koaksial indgang, Digital 
optisk indgang

• Subwoofertilslutninger: Højttalerstik

Strøm
• Strømforbrug: 55 W
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 150 x 40,6 x 126 mm
• Vægt for hovedenhed: 0,4 kg
• Satellithøjttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Satellithøjttalervægt: 1,2 kg
• Længde på satellithøjttalerkabel: 5 m
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 392 x 357 mm
• Subwoofers vægt: 6,8 kg
• Subwoofer-kabellængde: 3 m
• Emballage (B x H x D): 560 x 258 x 610 mm
• Vægt inkl. emballage: 14,2 kg

Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: STS9501 Højttalerstandere, 

STS9510 Vægbeslag
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Digitalt 

optisk kabel, Music iLINK-kabel, Netledning, Quick 
start guide, Fjernbetjening, Brugervejledning, 
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