
 

SoundBar

 

Philips SoundBar
Házimozi

300 W RMS teljesítmény

HSB2313
A HD TV élménye garantált

a készülék erőteljes mélysugárzójának köszönhetően
Életre kelti filmjeit és játékait a nagyszerű surround térhangzás által. A 300 W 
hangteljesítménynek, az integrált HDMI hubnak és mélynyomónak köszönhetően kiváló 
minőségű hang- és képminőségben élvezheti a filmeket és játékokat, vezetékrengeteg nélkül!

Nagyszerű hangélmény
• Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért
• Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

HD moziélmény
• Az integrált HDMI Hub segítségével kényelmesen csatlakoztathatja az eszközöket TV-

készülékhez

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• 300 W kimeneti RMS összteljesítmény
• Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
• Az MP3 Link funkcióval zenét játszhat le hordozható médialejátszókról
• USB Link a flash drive-on tárolt fényképek és zene USB Direct lejátszására

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Sokoldalú elhelyezés falon vagy asztalon
• SoundBar kialakítás, amely optimálisan illeszkedik a 32"-es vagy nagyobb síkképernyős TV-

készülékekhez



 Dolby Virtual hangsugárzó
A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult 
audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és 
magával ragadó surround hangzást produkál 
kéthangsugárzós rendszerrel. A speciálisan 
kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják 
az ideális, 5.1 csatornás környezet szonikus 
jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétcsatornás 
környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby 
Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen 
kiváló minőségű sztereohangforrással 
megvalósítható az élethű, többcsatornás surround 
hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, 
vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang 
teljesen betöltse a helyiséget.

EasyLink
Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket 
irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány 
HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a 
készülékek között a HDMI-kábelen keresztül. Egy 
gombnyomással egyszerre vezérelheti összes 
csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A 
készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.

USB Link
Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, 
perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések 
csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy 
sebességű USB Link kapcsolat esetén nem kell mást 
tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, 
kiválasztani a zenét vagy képet, és máris kezdheti a 
lejátszást.

Integrált HDMI Hub
A HDMI hub segítségével minden készülékét 
egyszerűen, kábelrengeteg nélkül csatlakoztathatja 
TV-készülékéhez. Síkképernyős TV-készülékén a 
különböző tartalmak megtekintéséhez a lehető 
legjobb hangminőség kényelmét biztosítja. Összes 
HDMI készülékét közvetlenül a házimozirendszer 
HDMI hubjához csatlakoztathatja, és síkképernyős 
TV-je csatlakoztatásához mindössze egyetlen kábelre 
van szüksége. Ezzel az elrendezéssel egyszerűen 
élvezheti a filmeket vagy a TV-műsorokat 
nagyfelbontású képpel és hanggal, és nyugodtan 
elfeledkezhet a mindenhol tekergő kábelekről!
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Fénypontok
• Mélynyomó impedancia: 4 ohm
Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Felhasználói 

kézikönyv, Fali tartószerkezet, Elemek a 
távvezérlőhöz, Hálózati kábel, Gyors üzembe 
helyezési útmutató

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

CVBS be, USB, MP3-bemenet
• Hátoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) 

kimenet, Digitális koaxiális bemenet 2x, 2x analóg 
bal/jobb audiobemenet, Komponens videokimenet, 
Kompozit videó (CVBS) bemenet, HDMI be (2x), 
HDMI kimenet

• AV 1: Audió B/J bemenet, CVBS be
• AV 2: Audió B/J bemenet, CVBS be
• Mélynyomó (Power Box): Összekötő (a 

főegységhez)

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Ma x Mé): 

91,5 x 104 mm
• Készülék szélessége: 800 mm
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

170 x 330 x 340 mm

Hangszórók
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Hangszóró impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy 

löketű hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bruttó tömeg: 9,5 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

39,7 x 37,5 x 35 cm
• Nettó tömeg: 8 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 1,5 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bruttó tömeg: 9,5 kg
• Nettó tömeg: 8 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 1,5 kg

Kapcsoló
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): Össz 300 W RMS
• Hangrendszer: Dolby Prologic II, Dolby Virtual 

hangszóró, Dolby Digital, Sztereó
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Klasszikus, 

Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Hírek, Party, Rock, 
Sport

Hangkiemelés
• Játék üzemmód: Árkád, Verseny, Lövés, Sport
• Mozi üzemmód: Működés, Koncert, Dráma, 

Tudományos-fantasztikus
•
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