
 

 

Philips
Módulo de áudio traseiro 
sem fio

RWSS5510
Chega de fios espalhados pela sala

graças às duas caixas acústicas traseiras sem fio
Basta conectar este moderno kit sem fio a um sistema de Home Theater Philips com 
caixas acústicas sem fio para eliminar os fios visíveis no fundo da sala.

Experiência sonora superior
• A tecnologia livre de interferência fornece um som distorções

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Conexão sem fio entre as caixas acústicas traseiras e o aparelho

Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida
• Instalação rápida e fácil, sem complicações



 Conexão sem fio

Conexão sem fio entre as caixas acústicas traseiras e 
o aparelho

Instalação rápida e fácil

Instalação rápida e fácil, sem complicações
RWSS5510/00

Destaques

* Os adaptadores de fácil encaixe para alto-falante são compatíveis 
com os modelos HTS4561, HTS4562, HTS5561, HTS5562, 
HTS5581, HTS5582, HTS5591 e HTS5592. Caso os adaptadores não 
estejam na caixa, entre em contato com a Central de atendimento 
local.
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Acessórios
• Acessórios inclusos: 2 adaptadores de fácil encaixe 

para alto-falante, Cabo de alimentação, Cartão de 
registro do produto, Guia de início rápido, 
Transmissor wireless, Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Receptor sem fio (L x A x P): 126 x 131 x 126 mm
• Peso do receptor sem fio: 1.1 kg
• Transmissor sem fio (LxAxP): 55 x 53 x 33 mm
• Peso do transmissor sem fio: 0,05 kg
• Embalagem (L x A x P): 216 x 180 x 174 mm
• Peso, incluindo embalagem: 1,75 kg

Design
• Philips 5.1 suportados: HTS4561, HTS4562, 

HTS5540, HTS5550, HTS5560, HTS5561, 
HTS5562, HTS5580, HTS5581, HTS5582, 
HTS5590, HTS5591, HTS5592, HTS8562

Alimentação
• Consumo de energia: 50 W
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,45 W

Som
• Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 

250 W

Sem fio
• Faixa de freqüência: 5,8 G Hz
• Potência de saída RF: 12d Bm
•

Especificações
Módulo de áudio traseiro sem fio
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