
 

 

Philips
SoundBar home cinema

RMS-vermogen van 300 W

HSB2313
De complete HDTV-kijkervaring

met een krachtige subwoofer
Wek films en games tot leven met dit fantastische Surround Sound van 300 W met 
subwoofer. U bent verzekerd van beeld en geluid van de hoogste kwaliteit, terwijl de 
geïntegreerde HDMI-hub de wirwar van snoertjes elimineert.

Geweldig geluid
• Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
• Subwoofer voor krachtige lage tonen

De HD-beleving van de bioscoop
• Geïntegreerde HDMI-hub voor eenvoudig aansluiten op de TV

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers
• Met USB Link kunt u foto's en muziek op USB Flash Drives weergeven

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Past overal: aan de muur of op tafel
• SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 81 cm (32") of groter



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde 
virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en 
meeslepend Surround Sound produceert via een 
systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde 
ruimtelijke algoritmes repliceren de 
geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals 
geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. 
De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-
kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke 
hoogwaardige stereobron wordt omgezet in 
levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron 
wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-
geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, 
kabels of standaarden voor luidsprekers aan te 
schaffen om te kunnen genieten van een 
ruimtevullend geluid.

EasyLink
Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen 
met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik 
van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om 
functionaliteit tussen apparaten te delen via de 
HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle 
aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig 
bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen 
nu moeiteloos worden geactiveerd.

USB Link
De Universal Serial Bus of USB is een 
protocolstandaard om PC's, randapparaten en 
consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te 
koppelen. Met USB Link hoeft u alleen uw USB-
apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de 
gewenste foto's of muziek weer te geven.

Geïntegreerde HDMI-hub
Met de HDMI-hub kunt u uw apparaten eenvoudig 
en zonder veel kabels op de TV aansluiten. De 
HDMI-hub biedt u het voordeel van de beste 
geluidskwaliteit terwijl u naar verschillende inhoud 
kijkt op uw Flat TV. U kunt al uw HDMI-apparaten 
rechtstreeks aansluiten op de HDMI-hub van uw 
home theatre-systeem en u gebruikt slechts één 
kabel voor de aansluiting op uw Flat TV. Met deze 
opstelling kunt u eenvoudig genieten van uw films of 
TV-programma's in HD-beeld en -geluid en hoeft u 
niet met al die slordige kabels aan de gang!
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Kenmerken
• Subwooferimpedantie: 4 ohm
Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 

Gebruiksaanwijzing, Muursteun, Batterijen voor 
afstandsbediening, Netsnoer, Snelstartgids

Audioweergave
• Media afspelen: USB Flash Drive
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, 

CVBS in, USB, MP3-lijningang
• Aansluitingen aan de achterkant: Composiet video-

uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang 2x, 
Analoge audio links/rechts in 2x, Component 
Video-uitgang, Composiet video-ingang (CVBS), 
HDMI-ingang 2x, HDMI-uitgang

• AV 1: Audio L/R in, CVBS in
• AV 2: Audio L/R in, CVBS in
• Subwoofer (voeding): Verbinding (met hoofdunit)

Afmetingen
• Afmetingen apparaat (met standaard) (H x D): 

91,5 x 104 mm
• Breedte van het apparaat: 800 mm
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

170 x 330 x 340 mm

Luidsprekers
• Subwoofertype: Actief
• Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz

Omdoos
• EAN: 87 12581 48006 6
• Brutogewicht: 9,5 kg
• Omdoos (L x B x H): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• Nettogewicht: 8 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 1,5 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Brutogewicht: 9,5 kg
• Nettogewicht: 8 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 1,5 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): Totaal 300 W RMS
• Geluidssysteem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual 

speaker, Dolby Digital, Stereo
• Equalizer-instellingen: Actie, Classic, Concert, 

Drama, Games, Jazz, Nieuws, Party, Rock, Sport

Geluidsverbetering
• Gamemodus: Arcade, Racen, Schieten, Sport
• Filmmodus: Actie, Concert, Drama, Sciencefiction
•
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