
 

 

Philips
Modul za brezžične zadnje 
zvočnike

RWSS5512
Nič več motečih kablov po celotni sobi ...

... saj sta zadnja zvočnika brezžična
Elegantni brezžični komplet enostavno priključite na združljiv Philipsov sistem za domači 
kino s podporo za brezžične zvočnike in znebili se boste nevšečnosti, ki jih predstavljajo 
kabelske povezave z zvočniki v zadnjem delu prostora.

Vrhunsko glasbeno doživetje
• Tehnologija brez motenj poskrbi za izjemen zvok

Vnaša nov čar v vaš dom
• Omogoča brezžično povezavo med zadnjimi zvočniki in predvajalnikom

Prilega se vsakemu prostoru in življenjskemu slogu
• Hitra in preprosta nastavitev za namestitev brez naporov



 Omogoča brezžično povezavo

Omogoča brezžično povezavo med zadnjimi zvočniki 
in predvajalnikom

Hitra in enostavna nastavitev

Hitra in preprosta nastavitev za namestitev brez 
naporov
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Pribor
• Priložena dodatna oprema: napajalni kabel, 

registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter 
začetek, Brezžični oddajnik, garancijski list – velja 
po vsem svetu

Dimenzije
• Brezžični sprejemnik (Š x V x G): 126 x 131 x 

126 mm
• Teža brezžičnega sprejemnika: 1,1 kg
• Brezžični oddajnik (Š x V x G): 30 x 8 x 53 mm
• Teža brezžičnega oddajnika: 0,009 kg
• Embalaža (Š x V x G): 216 x 180 x 174 mm
• Teža vključno z embalažo: 1,75 kg

Zasnova
• Podprti Philipsovi sistemi 5.1: HTB7530, HTB7590, 

HTS5533, HTS5543, HTS5553, HTS5563, 
HTS5583, HTS5593, HTS6543, HTS6553, 
HTS6583, HTS6593, HTB5510D, HTB5540D, 
HTB5570D, HTB5575D

Napajanje
• Poraba energije: 50 W
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,45 W

Zvok
• Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 250 W

Brezžično
• Frekvenčni razpon: 5,8 G Hz
• Izhodna moč RF: 12d Bm
•
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