
 

 

Philips
Domáce kino s 3D 
nasmerovanými 
reproduktormi a 
konfiguráciou 5.1

3D Blu-ray
dok pre iPod/iPhone

HTB7530D
Zažite fascinujúce domáce kino s nasmerovanými 3D 
reproduktormi

Posadnutí zvukom
Priveďte zvuk vášho domáceho kina k dokonalosti pomocou dynamických nasmerovaných 
reproduktorov 3Directional! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov 
3D Blu-ray na tomto inovatívnom systéme domáceho kina Philips HTB7530.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
• 3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti
• DynamicSurround prináša ešte pohlcujúcejší zážitok z priestorového zvuku

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
• Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
• So vstavaným WiFi môžete používať pripojené médiá bezdrôtovo
• Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok
• Internetové rádio umožňuje objavovať svet kanálov online rádií
• Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips



 CinemaPerfect HD

Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti 
Philips prináša nový štandard jasnejšieho a 
ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto 
inteligentná technológia potláča šum a vytvára 
ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevídanú, 
vysokú kvalitu obrazu. Potláčanie šumu a 
špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu 
pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri 
komprimácii videa do formátu MPEG. Táto 
technológia s vylepšeným spracovaním farieb 
vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

3D nasmerované reproduktory

3D nasmerované reproduktory majú 
nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk 
nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú 
širšiu zónu ideálneho posluchu, takže si môžete 
vychutnať takmer rovnako intenzívny a 
pohlcujúci priestorový zvuk ako v kine.

Funkcia bezdrôtových zadných 
reproduktorov

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich 
umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. 
Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli 
vytvorené technológiou s nulovým rušením, 
poskytujú úplný priestorový zvuk bez 
neestetických káblových pripojení.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D

Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom 
zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia 
okamžitej konverzie na 3D využíva 
najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy 
video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie 
medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým 
vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné 
formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného 
zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D 
televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah 
v rozlíšení Full HD.

Philips MyRemote

Aplikácia Philips MyRemote vám umožňuje 
používať smartfón alebo tablet ako diaľkové 

ovládanie vašich audio-video produktov od 
spoločnosti Philips pripojených k domácej sieti 
Wi-Fi a okamžite ich ovládať z ktorejkoľvek 
miestnosti v domácnosti. Tiež obsahuje 
užitočné funkcie, ako napríklad SimplyShare na 
jednoduché pripojenie a bezdrôtový prúdový 
prenos zábavného obsahu, MySound na 
prispôsobenie zvukových nastavení alebo 
SurroundMe na kalibráciu najlepšieho 
priestorového zvuku.

DynamicSurround

DynamicSurround využíva vysoko pokročilé 
zvukové algoritmy, ktoré verne replikujú 
zvukové charakteristiky prostredia úplne 
priestorového zvuku. Odmenou pre 
poslucháčov je pohlcujúci zvukový zážitok zo 
systému 7.1 a vďaka maximálnemu využitiu 
menšieho počtu reproduktorov nehrozí v 
miestnosti neporiadok ako pri 7.1-kanálových 
systémoch – to všetko bez zníženia kvality 
priestorového zvuku.

Vstavané WiFi

Vďaka vstavanému pripojeniu WiFi stačí, ak 
pripojíte svoje domáce kino priamo k domácej 
sieti a môžete si vychutnať bohatý výber 
populárnych služieb online. Potešte sa 
najlepšími webovými lokalitami, ktoré 
ponúkajú filmy, obrázky, infozábavu a iný 
online obsah prispôsobený na mieru 
rozmerom Vašej televíznej obrazovky.
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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), 

Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, 

Double Bass Sound, FullSound, Nočný režim, 
Surround Plus, Ovládanie výšok a basov

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk 
s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

• Výstupný výkon stredového reproduktora: 230 W
• Výstupný výkon satelitného reproduktora: 4 x 135 

W
• Výstupný výkon subwoofera: 230 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x 

satelitné reproduktory
• Budiče stredného reproduktora: 2 x 2,5" basové 

reproduktory
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 

20k Hz
• Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
• Budiče na satelitný reproduktor: 2 x 3" basové 

reproduktory
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm

Pripojiteľnosť
• Predné prípojky: Music iLINK, USB
• Integrované pripojenia: Wi-Fi
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Konektory 

reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného 
videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny 
optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, 
Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup 
HDMI 2, Konektor na dok pre iPod/iPhone, 
Zásuvka na karty SD/SDHC, Bezdrôtový zvuk zo 
zadných reproduktorov

• Aplikácia MyRemote: Funkcia MySound, 
SimplyShare, SurroundMe, Virtuálne diaľkové 
ovládanie

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo 

formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické 
mapovanie zvukových vstupov, Dynamická 
synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným 
dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, 
Prechod signálu prostredníctvom diaľkového 
ovládania

• Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), 
Typ obsahu, Deep Color

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Internetové rádio: áno
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40
• RDS: Správy, Správy a dopravná situácia, Názov 

stanice

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

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

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie 
videa

Príkon
• Spotreba energie: 105 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,2 – 

0,25 W

Udržateľnosť
• Balenie: Elektronický návod na používanie

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 435 x 56 x 344 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,35 kg
• Stredný reproduktor (Š x V x H): 266 x 87 x 

99 mm
• Hmotnosť stredného reproduktora: 0,98 kg
• Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
• Predný reproduktor (Š x V x H): 111 x 269 x 

96 mm
• Hmotnosť predného reproduktora: 0,92 kg
• Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
• Zadný reproduktor (Š x V x H): 111 x 269 x 96 mm
• Hmotnosť zadného reproduktora: 0,92 kg
• Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
• Subwoofer (Š x V x H): 178 x 353 x 302 mm
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
• Hmotnosť subwoofera: 3,9 kg
• Balenie (Š x V x H): 555 x 385 x 423 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 14,71 kg

Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Modul zadných 

bezdrôtových reproduktorov RWSS5512
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Dok na 
iPod/iPhone DCK3061, FM anténa, Sieťový 
napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne 
ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

•
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