
 

 

Philips
Home Theater Blu-ray 
Soundbar 3D

Blu-ray 3D
Subwoofer wireless
Wi-Fi integrado

HTB5150KD
Som Surround potente, sem complicação!

Obcecados por som
Curta um som surround amplo sem desordem! O Home Theater Philips Soundbar 
HTB5150D com Som Virtual Surround oferece um sistema de Home Theater completo, 
com reprodução de disco Blu-ray de alta definição; tudo isso em um só aparelho!

Excelente experiência sonora
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica mais real
• A potência RMS de 440 W proporcionam som excelente para filmes e músicas

Curta todas as suas fontes de entretenimento
• Dock incluso para reprodução de iPod/iPhone
• Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
• Karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa
• Smart TV Plus: aproveite serviços on-line e acesso multimídia na TV
• CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais clara e nítida
• Conversão instantânea de 2D para 3D: filmes mais reais
• Rádio on-line para curtir uma grande variedade de canais on-line
• Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
• Wi-Fi integrado para curtir as mídias via conexão wireless

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa
• Subwoofer wireless para uso sem complicação



 Som Virtual Surround

A tecnologia Som Virtual Surround da Philips 
produz um som surround potente e 
envolvente utilizando um sistema com menos 
de cinco caixas acústicas. Os algoritmos 
espaciais avançados reproduzem as 
características sonoras que ocorrem em um 
ambiente ideal de 5.1 canais. Todas as fontes 
estéreo de alta qualidade são transformadas 
em som surround multicanal real. Você não 
precisa comprar caixas acústicas, suportes ou 
fios adicionais para curtir um som envolvente.

CinemaPerfect HD

O mecanismo CinemaPerfect HD da Philips 
oferece um novo padrão em reprodução de 
imagens claras e nítidas. Esse mecanismo 
inteligente reduz o ruído e enriquece as 
imagens, proporcionando vídeos de alta 
qualidade, como nunca vistos antes. A redução 
de ruído e o superdimensionamento de 
imagens reduzem o ruído produzido pela 
compactação de vídeo no formato MPEG. 
Com um processamento de cores aprimorado, 
esse mecanismo produz imagens nítidas e 
profundas.

Conversão instantânea de 2D para 3D

Assista sua coleção de filmes 2D com a 
tecnologia 3D no conforto de sua sala. A 
conversão instantânea para 3D utiliza a mais 
recente tecnologia digital para analisar o 
conteúdo do vídeo em 2D e fazer a distinção 
entre os objetos que estão à frente e atrás. 
Esses detalhes geram um mapa de 
profundidade que converte os formatos de 
vídeo 2D para a excelente tecnologia 3D. Com 
a TV Philips compatível, agora você pode curtir 
a tecnologia Full HD 3D.

Rádio on-line

Rádio on-line é um serviço de transmissão de 
áudio via Internet. Algumas estações on-line 
são afiliadas a estações ou redes tradicionais 
(terrestres) enquanto outras são estações de 
rádio apenas on-line, as quais são 
independentes e dedicam suas transmissões 
exclusivamente à Web. Com a rádio on-line, 
você pode aproveitar o acesso a estações de 
rádio via Internet de qualquer lugar no mundo 
e ouvir a uma extensa variedade gêneros, 
notícias, esportes e entretenimento 
atualizados, ou se conectar às suas estações 
específicas favoritas.

Philips MyRemote

Com o aplicativo Philips MyRemote, você pode 
usar seu smartphone ou tablet como controle 
remoto e controlar os produtos de áudio e 
vídeo Philips que estão conectados à rede 
doméstica Wi-Fi. Além disso, ele dá a você 
controle instantâneo de qualquer ambiente em 
sua casa. O aplicativo também vem com 
funções úteis, como, por exemplo, o 
SimplyShare para conexão e transmissão de 
entretenimento wireless, e o MySound para 
personalização dos ajustes de áudio.

Smart TV Plus

O Blu-ray player com Smart TV Plus e o Home 
Theater Philips oferecem uma série de 
recursos avançados, incluído a Online TV, o 
SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz 
informações e entretenimento on-line, como o 
Video-On-Demand, para a sua TV. Com o 
SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas 
e vídeos que estão armazenados no PC sem 
precisar levantar do sofá. Além disso, você 
também pode usar o smartphone/tablet para 
controlar o Home Theater com o aplicativo 
MyRemote Philips.
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Áudio
• Ajustes do equalizador: Jogos, Filme, Música, 

Notícias, Original, MySound
• Recursos de áudio: Som Double Bass, FullSound, 

Modo noturno, Controle de altos e graves
• Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio 
de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio

• Potência de saída do alto-falante Surround: 2 x 120 
W

• Potência de saída do subwoofer: 200 W
• Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 

440 W

Caixas acústicas
• Tipos de caixas acústicas: Integrado à unidade 

principal, 2 caixas de som centrais integradas, 4 
caixas de som surround integradas

• Faixa de frequência das caixas acústicas surround: 
80 - 18 k Hz

• Impedância das caixas acústicas surround: 8 ohm
• Drivers das Caixas acústicas em cada lado: Dois 

woofers de 2,5", woox de 2,5"
• Tipo de subwoofer: Subwoofer wireless
• Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
• Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohm

Conectividade
• iPod/iPhone: Dock incluso, via Music iLink de 

3,5mm
• Conexões integradas: Wi-Fi
• Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída Vídeo 

Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada 
óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, 
Saída HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, 
Entrada DOCK para iPod/iPhone, Entrada para 
microfone/Music iLink, USB, USB (Somente para 
VOD/BD-LIVE)

• Smart TV Plus: Aplicativo MyRemote, Online TV, 
SimplyShare

• Aplicativo MyRemote: MySound, SimplyShare, 
Controle remoto virtual

Praticidade
• EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no 

formato 21:9, Canal de retorno de áudio, 
Mapeamento automático da entrada de áudio, 
Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um 
toque, Modo de espera com um toque, Transição 
de comandos do controle remoto

• Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, 
Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, 
Deep Color

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Rádio on-line
• Faixas do sintonizador: FM
• Número de canais pré-sintonizados: 40
• RDS: Notícias, Notícias e trânsito, Nome da 

estação

Mídia de reprodução óptica
• Discos reproduzíveis: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, 

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

Formato de arquivo
• Áudio: aac, mka, mp3, wma
• Imagem: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de Karaokê
• Funções avançadas: Pontos, Cancelamento de voz
• Funções padrão: Controle do nível de eco, 

Controle de volume do microfone, Controle de 
tom

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Reprodução de imagem estática
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressivo, PNG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides 

c/reprodução de música, Zoom

Imagem/tela
• Dispositivos da marca Philips: CinemaPerfect HD
• Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 

1.080p/24qps), Instantâneo de 2D para 3D, 
Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 60 W
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: 0,5 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Manual do Usuário Eletrônico

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 1060 x 83,1 x 

194,8 mm
• Peso da unidade principal: 4,9 kg
• Subwoofer (L x A x P): 195 x 298 x 410 mm
• Peso do subwoofer: 7.2 kg
• Embalagem (L x A x P): 1140 x 518 x 260 mm
• Peso, incluindo embalagem: 14,9 kg

Acessórios
• Acessórios compatíveis: Suporte para instalação 

sobre a mesa STS1100, Pedestal para chão 
STS1300

• Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Dock 
DCK3061 para iPod/iPhone, Antena FM, Cabo de 
energia, Guia de início rápido, Controle remoto, 
Folheto com informações de segurança e legais, 
Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia 
mundial
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