
 

 

Philips
Home theater 2.1

Redare DVD

HES2800
Sunet mai amplu pentru extinderea 

experienţei TV HD
Daţi viaţă programelor TV cu un sunet superb. Cu o putere audio de 150 w şi boxe 
Dolby Virtual, puteţi avea acum o experienţă TV realistă cu un sunet o calitate a imaginii 
excelente.

Experienţă audio superioară
• Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
• Amplificator digital avansat pentru un sunet mai clar și mai puternic

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile
• Tuner FM încorporat

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Poziţionare flexibilă pe perete sau pe masă
• Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de 
virtualizare audio care produce sunet surround de 
calitate din numai două boxe. Algoritmii spaţiali 
avansaţi reproduc cu precizie caracteristicile sonore 
dintr-un mediu cu 5.1 canale. Plăcerea vizionării 
filmelor pe DVD este accentuată de sunetul 
incredibil pe numai două canale. Când această 
tehnologie este combinată cu procesarea Dolby Pro 
Logic II, puteţi obţine un sunet dinamic multicanal din 
orice sursă stereo de calitate. Nu mai este nevoie să 
cumpăraţi boxe, cabluri sau stative pentru a vă 
bucura de un sunet cu adevărat spaţial.

EasyLink
EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. 
Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a 
partaja funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, puteţi utiliza simultan toate echipamentele 
dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. 
Funcţiile ca standby și play se pot efectua acum 
extrem de ușor.

HDMI 1080p
Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie standard 
pot fi urmărite acum la rezoluţie cu adevărat de înaltă 
definiţie - asigurând mai multe detalii și imagini mai 
realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" 
în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă 
pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI 
realizează o conexiune digitală directă care poate 
transmite imagini video necomprimate, precum și 
semnal audio digital pe mai multe canale, fără 
conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a 
imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză
Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil pentru 
a lega calculatoare, periferice și echipamente 
electronice de larg consum. Dispozitivele USB de 
mare viteză au o rată de transfer al datelor de până 
la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale 
USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, 
tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă conectaţi 
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau 
imaginile și să începeţi să redaţi.
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Repere
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 150
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Setări egalizator: Acţiune, Clasic, Dramă, Jocuri, 
Știri, Rock, Sport

Redare video
• Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate 

flash USB

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Unitate flash USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• RDS: Nume post de radio

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, 

USB
• Conexiuni spate: Ieșire video Component, 

Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieșire HDMI, Intrare 
TV (audio, RCA)

Alimentare

• Consum în standby: <1W
• Consum de curent electric receptor: 25 W

Difuzoare
• Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
• Tip subwoofer: Pasiv
• Impedanţă boxe: 6 ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 35-200 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

Accesorii
• Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, 

Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de iniţiere 
rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, 
Certificat de garanţie internaţională

Dimensiuni
• Adâncime boxă faţă: 89 mm
• Înălţime boxă faţă: 235 mm
• Lăţime boxă faţă: 100 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 202 x 51,5 x 199 mm
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

170 x 270 x 340 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 9,7 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

39,5 x 37,5 x 35 cm
• Greutate brută: 9,7 kg
• Greutate netă: 7,5 kg
• Greutate proprie: 2,2 kg
• EAN: 87 12581 45801 0

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 1
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39,5 x 37,5 x 35 cm
• Greutate brută: 9,7 kg
• Greutate netă: 7,5 kg
• Greutate proprie: 2,2 kg
• EAN: 87 12581 45801 0
•
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