
 

 

Philips
5.1 3D Blu-ray домашно 
кино

Кристално чист звук
Вградени Wi-Fi и Bluetooth®
HDMI концентр-р и iPod/iPhone 
чрез USB
1000 W

HTB5510D
Истинско кинематографично изживяване с кристално чист звук
Завладяващ звук
Обогатете музиката и филмите с тази система за домашно кино от Philips. С 15-милиметровия 

мек куполен рупорен високоговорител звукът никога не е бил с по-малко изкривявания. С мощна, 

3 пъти по-мощна от обикновено, "оребрена" басрефлексна система за изключително естествени 

ниски тонове.

Прекрасно изживяване при слушане
• Кристално чист звук за превъзходна яснота и реализъм
• 1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
• Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
• Свържете към HDMI x 2 за отлично качество на картината и звука
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone през USB порта
• Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
• Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
• Безжични задни високоговорители - опция за избягване на плетеницата от кабели



 Кристално чист звук

Кристално чист звук за превъзходна яснота 
и реализъм

1000 W RMS мощност

1000 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

Full HD 3D Blu-ray

Оставете се да ви очароват триизмерните 
филми в собствения ви хол на Full HD 3D 
телевизор. Active 3D използва последното 
поколение дисплеи с бързо превключване за 
действителна дълбочина и реализъм при 
пълна висока детайлност с разделителна 
способност 1080x1920. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност на вашата система за 
домашно кино. Превъзходните триизмерни 

филми на BluRay дискове предлагат богат 
избор на висококачествено съдържание. 
Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен 
звук за невероятно реалистично звуково 
изживяване.

HDMI x 2

Наслаждавайте се на 3D картина, по-
истинска от самия живот, и на кристално 
чист 5.1 или 7.1-канален звук, просто като 
включите HDMI x 2 аудио изхода на нашия 
плейър към входа на вашия не-3D аудио/
видео приемник.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone
Наслаждавайте се на любимата си музика, 
докато зареждате своя iPod/iPhone! Просто 
свържете своя iPod/iPhone с неговия USB 
кабел към USB порта на системата за 
домашно кино. Тя зарежда вашия iPod/
iPhone, като същевременно свири, за да 
можете да се наслаждавате на своята 
музика, без да се тревожите за 
изтощаването на батерията на вашето 
устройство Apple.

Вграден WiFi

Благодарение на вградения WiFi трябва 
само да свържете вашата система за 
домашно кино с домашната мрежа, за да 

получите достъп до богата селекция от 
популярни онлайн услуги. Забавлявайте се с 
някои от най-добрите уеб сайтове, 
предлагащи филми, снимки, любопитна 
информация и друго онлайн съдържание, 
пригодено да се помества идеално на 
екрана на вашия телевизор.

Bluetooth безжично поточно 
предаване

Bluetooth безжично поточно предаване на 
музика от вашите музикални устройства

Dolby TrueHD и DTS-HD

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
Essential осигуряват най-качествения звук от 
вашите Blu-ray дискове. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master 
Audio Essential допълват цялостното ви 
развлечение с висока детайлност.
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Звук
• Изходна мощност на централната тонколона: 

166 W
• Настройки на еквалайзера: Филм, Музика, 
Оригинални, Новини, Игри

• Изходна мощност на сателитните тонколони: 4 
x 166 W

• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Dolby Digital Prologic II, 
Удвоен басов звук, FullSound, Нощен режим, 
Surround Plus, Регулиране на високи и ниски 
честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, 
DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD 
Master Audio

• Изходна мощност на събуфъра: 166 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 1000 W

Високоговорители
• Честотен диапазон на централния 
високоговорител: 150 - 20 000 Hz

• Говорители в централната колона: 1 x 0,7" 
високоговорител за високи честоти, 1 x 3" 
широколентов басов високоговорител

• Импеданс на централен високоговорител: 4 ома
• Типове високоговорители: 4 сателитни 
високоговорители, 1 централен 
високоговорител

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
150 - 20 000 Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20-150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Възбудители на предните високоговорители: 1 

x 0,7" високоговорител за високи честоти, 2 x 3" 
басови високоговорители

• Възбудители на задните високоговорители: 1 x 
3" широколентов високоговорител

Възможности за свързване
• Задни конектори: Цифров коаксиален вход, 
Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM 
антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, 
Вход HDMI 2, Жакове за тонколони Easy-Fit, 
Допълнителен вход (AUX), Изход за 
композитно видео (CVBS), USB (само за VOD/
BD-LIVE), Безжично задно аудио

• Предни изводи за свързване: Високоскоростен 
USB, Аудио вход

• Вградени съединители: Bluetooth, Wi-Fi
• iPod/iPhone: чрез USB

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, 
Автоматично задаване на аудио входове, 
Динамично синхронизиране на устните със 
звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 

управление - команди през домашната мрежа
• HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио 

(ARC), Тип съдържание, Deep color
• Лесна употреба: DLNA

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

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

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Картина: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, 

WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: AVCHD, DivX Ultra, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Захранване
• Потребявана електроенергия: 160 W
• Електрозахранване: 220-240 V
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Устойчивост
• Опаковка: Електронно ръководство за 
потребителя

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 435 x 58 x 

280 мм
• Централен високоговорител (Ш x В x Д): 314,2 

x 111,04 x 83 мм
• Дължина на кабела на централния 
високоговорител: 2 м

• Преден високоговорител (Ш x В x Д): 100,17 x 
227,7 x 130,33 мм мм

• Дължина на кабела на предния 
високоговорител: 3 м

• Заден високоговорител (Ш x В x Д): 100,17 x 
191,4 x 125,3 мм

• Дължина на кабела на задния високоговорител: 
10 м
• Събуфър (Ш x В x Д): 228,8 x 293 x 310 мм
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Тегло на централния високоговорител: 1 кг
• Тегло на предната тонколона: 0,63 кг
• Тегло на задната тонколона: 0,6 кг
• Тегло на събуфъра: 4 кг

Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Модул за безжично 
задно аудио RWSS5512

• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за 
бърз старт, Дистанционно управление, 
Листовка с правна информация и информация 
за безопасност, Списък с търговски марки, 
Листовка с гаранция за цял свят

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

43,5 x 5,8 x 28 см
• Тегло: 2,7 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

50,1 x 49,5 x 37,9 см
• EAN: 87 12581 67999 6
• Бруто тегло: 11,65 кг
• Нето тегло: 10,15 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 1,5 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• EAN: 87 12581 67999 6
• Бруто тегло: 11,65 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 50,1 x 37,9 x 49,5 см
• Нето тегло: 10,15 кг
• Брой потребителски опаковки: 1
• Тегло на опаковката: 1,5 кг
•
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