
 

 

Philips
Modul pro bezdrátové 
zadní audiozařízení

RWSS9512
Již žádné kabely přes místnost

díky dvěma bezdrátovým zadním reproduktorům
Stačí připojit tuto stylovou bezdrátovou sadu k jakémukoli systému domácího kina 
Wireless Ready Philips a můžete odstranit kabelová připojení k zadní části místnosti.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Technologie s vysokou odolností proti rušení přináší skvělý zvuk 360Sound

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Umožňuje bezdrátové připojení mezi zadními reproduktory a přehrávačem

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Rychlé a snadné nastavení pro bezproblémovou instalaci
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel., 

Registrační karta výrobku, Stručný návod 
k rychlému použití, Bezdrátový vysílač, 
Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Bezdrátový přijímač (Š x V x H): 265 x 116 x 

106 mm
• Hmotnost bezdrátového přijímače: 1,4 kg
• Bezdrátový vysílač (Š x V x H): 55 x 53 x 33 mm
• Hmotnost bezdrátového vysílače: 0,05 kg
• Balení (Š x V x H): 366 x 164 x 162 mm
• Hmotnost včetně balení: 2,27 kg

Design
• Podporované reprosystémy 5.1 Philips: HTB9550

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 40 W
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 

0,45 W

Zvuk
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Bezdrátové provedení
• Frekvenční rozsah: 5,8 G Hz
• Výstupní výkon RF: 12 dBm
•

Specifikace
Modul pro bezdrátové zadní audiozařízení

http://www.philips.com

