
 

 

Philips
SoundBar 
hemmabiosystem

300 W RMS-effekt

HSB2313
Gör din HDTV-upplevelse komplett

med en kraftfull subwoofer
Väck dina filmer och spel till liv med fantastiskt surroundljud. Med ett kraftfullt ljud på 300 
W och integrerad HDMI-hubb och subwoofer kan du nu njuta av dem med ljud och bild 
i hög kvalitet, utan trassel.

Fantastisk ljudupplevelse
• Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud
• Subwoofer för en kraftfull bas

Bioupplevelse i HD
• Integrerad HDMI-hubb ansluter enkelt enheter till TV:n

Anslut och njut av all din underhållning
• Total uteffekt på 300 W RMS
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
• Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediespelare
• USB Link spelar upp foton och musik från USB-flashenheter

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Flexibel placering på vägg eller bord
• SoundBar-design som bäst passar en 81 cm (32") platt-TV eller större



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik för 
ljudvirtualisering som producerar ett fylligt 
surroundljud från ett system med två högtalare. 
Mycket avancerade rumsliga algoritmer 
reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i 
en idealisk 5.1-kanalsmiljö. DVD-uppspelningen 
förbättras genom att den 2-kanaliga miljön 
expanderas. I kombination med Dolby Pro Logic II-
bearbetning omvandlas högkvalitativt stereoljud till 
verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du 
behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller 
högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

EasyLink
Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som 
DVD-spelare, Blu-ray-spelare, Soundbar-högtalare, 
hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda 
fjärrkontroll. Funktionen använder 
branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning 
av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-
kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina 
anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt 
och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och 
uppspelning.

USB Link
USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard 
som brukar användas för att sammankoppla datorer, 
kringutrustning och elektronisk utrustning. Om du 
har USB Link behöver du bara ansluta USB-enheten, 
välja foto eller musik och sätta igång.

Integrerad HDMI-hubb
Med HDMI-hubben kan du lätt ansluta alla dina 
enheter till TV:n utan en massa sladdar. Du kan på ett 
bekvämt sätt njuta av bästa möjliga ljudkvalitet när du 
tittar på olika innehåll på platt-TV:n. Du kan ansluta 
alla dina HDMI-enheter direkt till 
hemmabiosystemets HDMI-hubb och ansluta till 
platt-TV:n med endast en kabel. Med den här 
konfigurationen kan du lätt titta på filmer eller TV-
program med bild och ljud i HD, utan sladdtrassel.
HSB2313/12

Funktioner
• Subwooferimpedans: 4 ohm
Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 

Bruksanvisning, Väggmonteringssats, Batterier för 
fjärrkontrollen, Nätkabel, Snabbstartguide

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-

ingång, CVBS-ingång, USB, MP3 Line-in
• Anslutningar bak: Kompositvideoutgång (CVBS), 

2x digital koaxial ingång, 2x analoga ljudingångar 
vänster/höger, Komponentvideoutgång, 
Kompositvideoingång (CVBS), HDMi-ingång 2x, 
HDMI-utgång

• AV 1: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång
• AV 2: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång
• Subwoofer (nätenhet): Anslutning (till huvudenhet)

Mått
• Apparatstorlek med stativ (H x D): 91,5 x 104 mm
• Bredd: 800 mm
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

170 x 330 x 340 mm

Högtalare
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Högtalarimpedans: 6 ohm
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long 

Throw-typ)
• Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bruttovikt: 9,5 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• Nettovikt: 8 kg
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Taravikt: 1,5 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Bruttovikt: 9,5 kg
• Nettovikt: 8 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 1,5 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Ljud
• Uteffekt (RMS): Totalt 300 W RMS
• Ljudsystem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual 

Speaker, Dolby Digital, Stereo
• Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, 

Drama, Spel, Jazz, Nyheter, Party, Rock, Sport

Ljudförbättring
• Spelläge: Arkad, Racing, Skjutspel, Sport
• Filmläge: Action, Konsert, Drama, Science Fiction
•
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