
 

 

Philips
Draadloze module voor 
achterluidsprekers

RWSS9500
Geen losliggende kabels in de kamer

dankzij de twee draadloze achterluidsprekers
Sluit deze stijlvolle, snoerloze set simpelweg aan op een home cinema van Philips die 
geschikt is voor draadloos gebruik en u stoort u niet langer aan kabels die dwars door de 
kamer lopen.

De ultieme luisterervaring
• Storingsvrije technologie zorgt voor ongeëvenaarde 360Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Ontworpen voor een perfecte geluidskwaliteit bij home cinema's uit de 9000-serie
• Voor een draadloze aansluiting tussen achterluidsprekers en speler

Past overal, in elke levensstijl
• Snelle en eenvoudige installatie zonder gedoe



 Storingsvrije technologie

Storingsvrije technologie zorgt voor ongeëvenaarde 
360Sound

Ontworpen voor harmonie

Ontworpen voor een perfecte geluidskwaliteit bij 
home cinema's uit de 9000-serie

Voor draadloze aansluiting

Voor een draadloze aansluiting tussen 
achterluidsprekers en speler
RWSS9500/00
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Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, 

Productregistratiekaart, Snelstartgids, Draadloze 
zender, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen
• Draadloze receiver (b x h x d): 265 x 116 x 

106 mm
• Gewicht van de draadloze receiver: 1,4 kg
• Draadloze zender (b x h x d): 55 x 53 x 33 mm
• Gewicht van de draadloze zender: 0,05 kg
• Verpakking (b x h x d): 366 x 164 x 162 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 2,27 kg

Ontwerp
• Geschikt voor Philips 5.1: HTS9520, HTS9540

Vermogen
• Energieverbruik: 40 W
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,45 W

Geluid
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Draadloos
• Frequentiebereik: 5,8 G Hz
• RF-uitgangsvermogen: 12 dBm
•
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