
 

 

Philips
Blu-ray Soundbar házimozi

3D Blu-ray
Vezeték nélküli mélynyomó
Beépített Wi-Fi

HTB5150D
Erőteljes térhangzás, kábelrengeteg nélkül

A hangzás bűvöletében
Élvezze a széles surround hangzást rendetlenség nélkül. A virtuális surround hangzást 
nyújtó Philips SoundBar HTB5150D házimozi-hangsugárzó magába foglal egy komplett 
házimozi-rendszert, beleértve a nagyfelbontású Blu-ray lemezlejátszót is!

Nagyszerű hangélmény
• 550 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Tartozék dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
• CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
• Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
• Internetes rádió az online rádiócsatornák világának felfedezéséhez
• Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé



 Virtuális surround hangzás

A Philips Virtual Surround Sound funkciója 
sokoldalú és magával ragadó surround hangzást 
hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból 
álló rendszer esetében is. A speciálisan 
kidolgozott térbeli algoritmusok hűen 
reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás 
környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló 
minőségű sztereó hangforrással 
megvalósítható az élethű, többcsatornás 
surround hangzás. Nincs szükség új 
hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra 
ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a 
helyiséget.

CinemaPerfect HD

A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta 
és éles videolejátszást biztosít, új szabványt 
teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt 
csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb 
minőségű videoképet nyújt. A videozaj-
csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG 

formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A 
javított színfeldolgozásnak köszönhetően a 
rendszer éles képet és jobb mélységérzetet 
hoz létre.

Azonnali 2D - 3D átalakítás

Élvezze a 3D élményt otthonában a már 
meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az 
azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális 
technológia segítségével 2D-s DVD-k 
videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni 
az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok 
alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a 
szokványos 2D videoformátumokat átalakítja 
izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D 
TV-jével most már átélheti a Full HD 3D 
élményét!

Internetes rádió

Az internetes rádió egy rádióműsor-terjesztési 
szolgáltatás, amelyet az Interneten keresztül 
sugároznak. Néhány internetes állomás 

hagyományos (földi) rádióállomásokhoz vagy 
egy hálózathoz csatlakozik, míg mások 
kizárólag internetes rádióállomásként 
működnek, és független adóként, csak a 
világhálón sugározzák adásaikat. Az internetes 
rádióval lehetősége van a világ bármely 
pontjáról származó online rádióállomások 
műsorainak hallgatására, így stílusok széles 
választéka, hírek, sporthírek, szórakoztató 
műsorok állnak az Ön rendelkezésére, ill. 
csatlakozhat kedvenc közösségi állomásaihoz.

Philips MyRemote

A Philips MyRemote alkalmazás segítségével 
távvezérlőként használhatja okostelefonját 
vagy táblagépét az otthoni Wi-Fi-hálózatba 
kötött valamennyi Philips AV termékhez, és 
lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését 
otthonából bárhonnan. Olyan hasznos 
funkciókkal is rendelkezik, mint a SimplyShare, 
melynek segítségével vezeték nélkül élvezhet 
számos szórakoztatási formát; és a MySound, 
mellyel testre szabhatja kedvelt zenehallgatási 
szokásait.
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Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, MySound, Film, 

Zene, Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Double Bass hangzás, FullSound, 

Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

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

• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 250 W
• Surround hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 

150 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 550 W

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe, 2 db 

integrált centersugárzó, 4 db integrált surround 
sugárzó

• Hangszórók oldalanként: 2 x 2,5"-es 
mélyhangszóró, 2,5" woox

• Surround hangsugárzók frekvenciatartománya: 80 - 
18 ezer Hz

• Surround hangsugárzók impedanciája: 8 ohm
• Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság
• Integrált csatlakozások: Wi-Fi
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit 

video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-
antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es 
HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, iPod/iPhone 
dokkolócsatlakozó, MIC bemenet/Music iLink, 
USB-vel, USB (csak VOD/BD-LIVE)

• iPod/iPhone: Dokkoló mellékelve, 3,5 mm-es 
Music iLink csatlakozáson keresztül

• MyRemote alkalmazás: MySound, SimplyShare, 
Virtual Remote

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat 

támogatása, Audió visszirányú csatorna, 
Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy 
gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna 
(ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Internetes rádió
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
• RDS: Hírek, Hírek és közlekedés, Állomásnév

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Kép: GIF, JPEG, JPG
• Videó: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző
• Philips márka funkció: CinemaPerfect HD
• Képjavítás: Azonnali 2D–3D, HD (720p, 1080i, 

1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-
felkonvertálás

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 60 W
• Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
• A főegység tömege: 4,9 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 195 x 298 x 410 mm
• Mélynyomó tömege: 7,2 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 1140 x 518 x 260 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 14,9 kg

Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: STS1100 asztali állvány, 

STS1300 padlóállvány
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, DCK3061 

iPod/iPhone dokkoló, FM antenna, Hálózati 
tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi 
garancialevél
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