
 

 

Philips
2.1-es házimozi 3D Blu-ray 
lejátszással, Crystal Clear 
hangzással

D osztályú erősítő
CinemaPerfect HD
Beépített Wi-Fi és Bluetooth®

500 W

HTB7255D
Élvezze a tökéletes hangzású filmeket és zenét
A hangzás bűvöletében
A Philips új 3D Blu-ray HTB7255D 2.1-es házimozi-rendszer páratlan tisztaságú 
audiolejátszást és igazán meggyőző térhatású hangélményt biztosít. Gazdagítsa kedvenc 
filmjeit és zeneszámait új dimenziókkal.

Fedezze fel a kristálytiszta hangzást
• Kristálytiszta hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
• Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért és a beszédérthetőségért
• Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• Az alumíniumból és üvegből készült, elegáns kialakítású hangsugárzók

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• CinemaPerfect HD az ultra nagyfelbontású videolejátszáshoz
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
• iPod/iPhone zenelejátszás és töltés
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért



 Crystal Clear Sound

A Philips Crystal Clear Sound technológiájának 
köszönhetően most a hangzás minden 
részletére odafigyelhet, és oly módon hallhatja 
a zenét, ahogy az előadóművész vagy a 
karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal 
Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő 
koncertről van szó – pontosan, hűen, 
torzításmentesen reprodukálja a hangforrás 
hangját. A Philips házimozi-rendszerek 
kristálytiszta hangzást biztosító technológiája a 
lehető legkevesebb hangfeldolgozással 
igyekszik megőrizni az eredeti hanganyag 
tisztaságát. Ennek eredményeképpen a hallgató 
tökéletes hangélményben részesülhet.

CinemaPerfect négyszeres Full HD

A Philips új CinemaPerfect HD rendszere 
négyszeres Full HD felbontást kínál a minden 
eddiginél jobb videolejátszáshoz. Az intelligens 
rendszer élessé teszi a képet, és csökkenti a 
videó MPEG formátumba való tömörítésekor 
keletkezett zajt. A javított felkonvertáló 
feldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles 
képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

Bluetooth®

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez 
történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, 
így egyszerűen lejátszhatja bármely 
okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - 
beleértve az iPod és iPhone készüléket is - 
tárolt kedvenc zeneszámait a Bluetooth-
kompatibilis hangszórón.

Puha dóm magashangszórók

A puha dóm magashangszórók által visszaadott 
magas és közepes frekvenciatartomány még 
tisztábbá teszi a hangzást.

Prémium D osztályú erősítők

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D 
osztályú erősítői” tervezésükből adódóan 
megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb 
pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek 
következtében a zenék és filmek akusztikai 

részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az 
előadó vagy a rendező megálmodta azokat.

Beépített Wi-Fi

A népszerű online szolgáltatások választékának 
kihasználásához a beépített Wi-Fi-vel 
egyszerűen csatlakoztassa házimoziját 
közvetlenül otthoni hálózatához. A legjobb 
weboldalak filmekkel, képekkel, információs/
szórakoztató tartalmakkal és egyéb online 
szolgáltatásokkal, a TV képernyőjéhez 
illeszkedően.

Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray 
lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek 
köszönhetően széles és kitűnő minőségű 
tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray 
ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is 
biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul 
valósághű legyen.
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Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, 

Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, 

FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok 
szabályozása

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio

• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 135 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 440 W

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 

magashangszóró, 2 db 3"-es mélyhangszóró
• Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel, 

Audiobemenet
• Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, 

Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet 
(ARC), Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, AUX 
bemenet, Mélynyomó-kimenet

• Integrált csatlakozások: Wi-Fi

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

• Egyszerű használat: DLNA

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: 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, wav
• Kép: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, 

mov

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

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

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, 
avi, MKV, XviD

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

Progresszív JPEG, PNG
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző
• Philips márka funkció: CinemaPerfect HD
• Képjavítás: Quad HD (3840 x 2160), Azonnali 

2D–3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 
Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 135 W
• Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 360 x 70 x 345 mm
• A főegység tömege: 4,36 kg
• Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 97 x 301 x 120 mm
• Szatellitsugárzó tömege: 1,5 kg
• Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 395 x 342 mm
• Mélynyomó tömege: 5,3 kg
• Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 564 x 389 x 400 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 14,7 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, 

Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél

• Kompatibilis tartozékok: STS9501 hangsugárzó-
állványok, STS9510 Fali tartók

Külső karton
• EAN: 87 12581 68174 6
• Bruttó tömeg: 17,8 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

71 x 40,5 x 43 cm
• Nettó tömeg: 11,8 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 6 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

71 x 43 x 40,5 cm
• EAN: 87 12581 68174 6
• Bruttó tömeg: 17,8 kg
• Nettó tömeg: 11,8 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 6 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve
Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

30,44 x 6,89 x 30,72 cm
• Tömeg: 2,2 kg
•
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Műszaki adatok
2.1-es házimozi 3D Blu-ray lejátszással, Crystal Clear hangzással
D osztályú erősítő CinemaPerfect HD, Beépített Wi-Fi és Bluetooth®, 500 W

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a 
DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. 
bejegyzett védjegye.
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