
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
SoundBar

Odtwarzanie płyt DVD
Subwoofer bezprzewodowy

HSB4383
Ożyw swoje filmy

z subwooferem bezprzewodowym
Ożyw swoje filmy z potężnym dźwiękiem przestrzennym. 300 W mocy dźwiękowej w połączeniu z 

wbudowanym odtwarzaczem DVD, funkcją zwiększania rozmiaru obrazu do 1080p dzięki HDMI i 

bezprzewodowym subwooferem sprawi, że możesz cieszyć się filmami z dźwiękiem i obrazem 

doskonałej jakości, bez zbędnych przewodów!

Znakomite doznania dźwiękowe
• Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p
• Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS
• Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu 

jednego pilota.
• Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych 

przechowywanych w pamięci flash USB
• MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych
• Wbudowany tuner FM

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Stylistyka SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 81 cm (32") lub większych
• Bezprzewodowy subwoofer o niesamowitym, głębokim brzmieniu



 Głośnik Dolby Virtual
Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana technologia 
wirtualizacji dźwięku, która emituje bogaty i głęboki 
dźwięk przestrzenny za pomocą zestawu dwóch 
głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy 
przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal 
dźwiękowych, jaka występuje w idealnym 
środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie płyt 
DVD wzbogacone jest o dźwięk dwukanałowy. W 
połączeniu z przetwarzaniem Dolby Pro Logic II 
dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości 
emituje realistyczny, wielokanałowy dźwięk 
przestrzenny. Dzięki temu nie ma potrzeby 
kupowania dodatkowych głośników, przewodów czy 
stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk 
wypełniający całe pomieszczenie.

EasyLink
Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma 
urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, 
odtwarzaczem Blu-ray, telewizorem itp.) za pomocą 
jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC 
zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami 
za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie 
przycisku umożliwia jednoczesne sterowanie 
wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją 
HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i 
odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

HDMI 1080p
Funkcja zwiększania rozmiaru rozdzielczości do 
HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty 
obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można 
teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która 
zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. 
Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w 
„1080”) eliminuje układ linii występujący często na 
ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez 
cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia 
bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi 
sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy 
sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały 
analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i 
dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Szybkie złącze USB 2.0
Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) to 
standardowy interfejs umożliwiający połączenie 
komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i 
sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim 
złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s 
— to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku 
USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich 
złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane 
urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub 
zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

Subwoofer bezprzewodowy
Bezprzewodowy subwoofer o niesamowitym, 
głębokim brzmieniu
HSB4383/12

Zalety
2,4 GHz, Modulacja: GFSK, Technologia: Adaptive • EAN: 87 12581 48004 2
•

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozmiaru wideo

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 300
• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Ustawienia korektora: Akcja, Klasyka, Koncert, 

Dramat, Gry, Jazz, Wiadomości, Impreza, Rock, 
Sport

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–256 kb/s i 

VBR (zmienna)
• Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, 

Pamięć flash USB

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Powiększenie
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Pamięć flash USB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, USB
• Gniazda z tyłu: Wyjście Component Video, 

Dopasowane złącza głośnikowe, Wyjście HDMI, 
Wejście TV (audio, cinch)

Połączenie audio
• Połączenie bezprzewodowe: Pasmo częstotliwości: 

Frequency

Moc
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Głośniki
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym 

skoku 1 x 6,5 cala
• Typ subwoofera: Aktywny
• Impedancja głośnika: 6 om

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota zdalnego 

sterowania, Antena FM, Przewód zasilający, 
Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego 
sterowania, Instrukcja obsługi, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

800 x 140 x 97 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 170 x 430 x 340 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 11 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

56,5 x 39,5 x 35 cm
• Waga brutto: 13,2 kg
• Waga netto: 10,4 kg
• Ciężar opakowania: 2,8 kg
• EAN: 87 12581 48004 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

56,5 x 39,5 x 35 cm
• Waga brutto: 13,2 kg
• Waga netto: 10,4 kg
• Ciężar opakowania: 2,8 kg
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