
 

 

Philips
Domácí kino Blu-ray 
SoundBar

3D Blu-ray
Bezdrátový subwoofer
Vestavěné Wi-Fi

HTB5150D
Výkonný prostorový zvuk, bez rušení

Posedlost zvukem
Vychutnejte si bohatý prostorový zvuk bez rušení. Domácí kino Philips Soundbar 
HTB5150D s virtuálním prostorovým zvukem obsahuje úplný systém domácího kina 
v jediné jednotce, a to včetně přehrávání Blu-Ray disků ve vysokém rozlišení!

Skvělý zážitek z poslechu
• Výkon 550 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
• Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina
• Bezdrátový subwoofer pro umístění bez změti kabelů

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu
• Součástí balení je dok pro pohodlné přehrávání z iPodu/iPhonu
• Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
• CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
• Okamžitý převod 2D na 3D pro realistický zážitek z filmu
• Internetové rádio vám přináší celý svět online rozhlasových kanálů
• Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips



 Virtuální prostorový zvuk

Technologie virtuálního prostorového zvuku 
společnosti Philips přináší bohatý prostorový 
zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. 
Vysoce propracované prostorové algoritmy 
věrně napodobují zvukové charakteristiky, 
které se vyskytují v ideálním vícekanálovém 
prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu je přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 
nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

CinemaPerfect HD

Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips 
představuje nový standard v oblasti přehrávání 
čistého a ostrého videa. Inteligentní systém 
snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. 
Výsledkem je dříve nevídaná kvalita obrazu. 
Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum 

vznikající během komprese videa do formátu 
MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu 
systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký 
obraz.

Okamžitý převod 2D na 3D

Užívejte si 3D filmy v pohodlí domova se svou 
stávající sbírkou filmů ve 2D. Funkce 
okamžitého převodu na 3D využívá nejnovější 
digitální technologii, pomocí které analyzuje 
video obsah ve formátu 2D, aby rozlišila mezi 
objekty v popředí a v pozadí. Tímto rozlišením 
vzniká hloubková mapa, která převádí normální 
formáty 2D videa do úžasného 3D. Spolu 
s kompatibilním 3D televizorem jste nyní 
připraveni zažít 3D obraz v rozlišení Full HD.

Internetové rádio

Internetové rádio je zvuková služba, která je 
distribuována po internetu. Některé 
internetové stanice jsou spojené s klasickými 

(pozemními) rozhlasovými stanicemi nebo 
sítěmi, zatímco jiné jsou pouze internetové, 
nezávislé a vysílající pouze přes web. Se 
službou internetového rádia můžete 
přistupovat k online rozhlasovým stanicím 
odkudkoli na světě a poslouchat nejrůznější 
hudební žánry, zprávy, sportovní přenosy a 
novinky ze světa zábavy, případně si pustit své 
oblíbené nebo specializované stanice.

Philips MyRemote

Aplikace Philips MyRemote umožňuje využívat 
chytrý telefon nebo tablet jako dálkový ovladač 
AV výrobků společnosti Philips připojených 
k domácí síti Wi-Fi. Poskytne vám okamžitou 
možnost ovládání z libovolného místa v domě. 
Nabízí také praktické funkce, jako je například 
SimplyShare, jež umožňuje bezdrátově připojit 
a přenášet veškerou zábavu a funkci MySound 
sloužící k přizpůsobení předvoleb poslechu.
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Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Hry, MySound, Film, Hudba, 

Zprávy, Originál
• Vylepšení zvuku: Double Bass Sound, FullSound, 

Noční režim, Regulace výšek a basů
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital 
Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-
HD Master Audio

• Výstupní výkon subwooferu: 250 W
• Výstupní výkon prostorového reproduktoru: 2 x 

150 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 550 W

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce, 

2 integrované středové reproduktory, 
4 integrované prostorové reproduktory

• Reproduktory na každé straně: basové 
reproduktory 2x 6 cm, 2,5palcový wOOx

• Frekvenční pásmo prostorového reproduktoru: 80 
– 18 000 Hz

• Impedance prostorových reproduktorů: 8 ohm
• Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 3 ohm

Možnosti připojení
• Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
• Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup 

kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro 
koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, 
Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Dokovací 
konektor pro iPod/iPhone, Vstup pro mikrofon/
Music iLink, USB, USB (pouze pro službu VOD/BD-
LIVE)

• iPod/iPhone: Dok součástí balení, přes 3,5mm 
konektor Music iLink

• Aplikace MyRemote: MySound, SimplyShare, 
Virtual Remote

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 

21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování 
audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 
prostřednictvím dálkového ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál 
(ARC), Typ obsahu, Deep color

Tuner/příjem/vysílání
• Internetové rádio: Ano
• Pásma tuneru: FM
• Počet kanálů předvoleb: 40
• Systém RDS: Zprávy, Zprávy a doprava, Název 

stanice

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD 

R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, 
DVD +R/+RW, DVD R/−RW, Standard SVCD, 
Disk VCD

Formát souboru
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Videí: AVI, DivX, flv, MKV, MP4, MPEG, MPG

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresivní JPEG, PNG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej
• Značková funkce Philips: CinemaPerfect HD
• Vylepšení obrazu: Okamžitě 2D na 3D, HD (720p, 

1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive 
scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 60 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: Elektronická uživatelská příručka

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 1 060 x 83,1 x 

194,8 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 4,9 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 195 x 298 x 410 mm
• Hmotnost subwooferu: 7,2 kg
• Balení (Š x V x H): 1 140 x 518 x 260 mm
• Hmotnost včetně balení: 14,9 kg

Příslušenství
• Kompatibilní příslušenství: STS1100 Stojan na 

nábytek, STS1300 Podstavec
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dok 

DCK3061 pro zařízení iPod/iPhone, Anténa FM, 
Napájecí kabel., Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními 
a legislativními informacemi, Přehled ochranných 
známek, Mezinárodní záruční list
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