
 

 

Philips
5.1 Home Cinema με 
επικλινή ηχεία 3D

3D Blu-ray
βάση iPod/iPhone

HTB7560D
Απολαύστε πανίσχυρη κινηματογραφική εμπειρία με Επικλινή 
ηχεία 3D

Πάθος με τον ήχο
Μεγιστοποιήστε την εμπειρία ήχου στο home cinema, με τα δυναμικά επικλινή ηχεία 3 

κατευθύνσεων! Απολαύστε όλο το αγαπημένο σας ψυχαγωγικό περιεχόμενο, 

συμπεριλαμβανομένου του 3D Blu-ray, σε αυτό το πρωτοποριακό home cinema της σειράς 7000 

της Philips.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία
• Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
• Τα επικλινή ηχεία 3D διανέμουν τον ήχο ομοιόμορφα στο δωμάτιο
• DynamicSurround για μια πιο καθηλωτική εμπειρία Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας
• Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
• CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
• Περιλαμβάνεται βάση για άνετη αναπαραγωγή από το iPod/iPhone σας
• Ενσωματωμένο Wi-Fi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
• Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, για απόλυτα ρεαλιστική προβολή κινηματογραφικών ταινιών
• Για να απολαμβάνετε τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όλου του κόσμου
• Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips



 CinemaPerfect HD

Το CinemaPerfect HD engine της Philips 
προσφέρει ένα νέο πρότυπο για την ευκρινή 
και κρυστάλλινη αναπαραγωγή βίντεο. Αυτή 
η ευφυής τεχνολογία ελαττώνει το θόρυβο 
και καθιστά πιο ευκρινείς τις εικόνες, 
προσφέροντάς σας τις καλύτερες ποιοτικά 
εικόνες βίντεο που έχετε δει ποτέ. Η μείωση 
θορύβου στις εικόνες βίντεο και η 
εκπληκτική προσαρμογή κλίμακας (scaling) 
λειτουργούν για τη μείωση του θορύβου, που 
παράγεται όταν το βίντεο συμπιέζεται σε 
φορμά MPEG. Με βελτιωμένη επεξεργασία 
χρωμάτων, η τεχνολογία αυτή αποδίδει 
ευκρινείς, ζωντανές εικόνες στην οθόνη.

Επικλινή ηχεία 3D

Τα επικλινή ηχεία 3D διαθέτουν επικλινείς 
οδηγούς που αποδίδουν ήχο όχι μόνο προς 
τα εμπρός αλλά και προς το πλάι, 
δημιουργώντας ένα ευρύτερο ηδυσημείο 
όπου μπορείτε να απολαύσετε ακόμα πιο 
επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο 
Surround.

Επιλογή ασύρματων πίσω ηχείων

Tα ασύρματα πίσω ηχεία προσφέρουν 
ευελιξία στην τοποθέτησή τους και 
παρέχουν πλήρη Surround ήχο, χωρίς 
αντιαισθητικές συνδέσεις καλωδίων.

Άμεση μετατροπή 2D σε 3D

Απολαύστε τη συναρπαστική 
κινηματογραφική εμπειρία 3D στο σπίτι σας, 
με τη συλλογή ταινιών 2D που ήδη 
διαθέτετε. Η λειτουργία άμεσης μετατροπής 
3D χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ψηφιακή 
τεχνολογία για να αναλύει το δισδιάστατο 
περιεχόμενο, ώστε να διακρίνει τα 
αντικείμενα που βρίσκονται στο προσκήνιο 
από εκείνα που βρίσκονται στο φόντο. Αυτή 
η λεπτομέρεια δημιουργεί ένα χάρτη βάθους 
που μετατρέπει τις συνηθισμένες 
δισδιάστατες μορφές βίντεο σε 
συναρπαστικό 3D. Σε συνδυασμό με την 
συμβατή σας τηλεόραση 3D, μπορείτε πλέον 
να απολαμβάνετε υλικό Full HD 3D.

Εφαρμογή MyRemote της Philips

Η εφαρμογή MyRemote της Philips σάς 
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το smartphone 
ή το tablet σας ως τηλεχειριστήριο για τα 
προϊόντα AV της Philips που είναι 
συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi 
και σας παρέχει στιγμιαίο έλεγχο από κάθε 
σημείο του σπιτιού. Διαθέτει επίσης 
χρήσιμες λειτουργίες όπως το SimplyShare 
για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση 
περιεχομένου, το MySound για προσαρμογή 
των ηχητικών σας προτιμήσεων και το 
SurroundMe για βαθμονόμηση του βέλτιστου 
ήχου Surround.

DynamicSurround

Το DynamicSurround χρησιμοποιεί ιδιαίτερα 
εξελιγμένους αλγόριθμους χώρου, που 
αντιγράφουν πιστά τα ηχητικά 
χαρακτηριστικά του ιδανικού περιβάλλοντος 
για τον πλήρη ήχο Surround. Οι ακροατές 
ανταμείβονται με μια καθηλωτική εμπειρία 
ακρόασης συστήματος 7.1, ενώ με τη 
βέλτιστη αξιοποίηση λιγότερων ηχείων ο 
χώρος σας γλιτώνει την αναστάτωση που 
τυπικά συνοδεύει ένα σύστημα 7.1 - χωρίς να 
μειώνεται η ποιότητα της εμπειρίας ήχου 
Surround.
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Ήχος
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, 
Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό

• Ενίσχυση ήχου: Dolby Digital Prologic II, Ήχος 
διπλών μπάσων, FullSound, Νυκτερινή 
λειτουργία, Surround Plus, Έλεγχος πρίμων και 
μπάσων

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος 
υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

• Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 230 W
• Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 135 W
• Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 2 x 135 W
• Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 230 W
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 2 x 
Δορυφορικά ηχεία, 2 x ηχεία Tallboy

• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 2 γούφερ 2,5"
• Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20.000 Hz
• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 3 ohm
• Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 2 γούφερ 3"
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 

20.000 Hz
• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 5 ohm
• Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: 2 γούφερ 3"
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150 - 

20.000 Hz
• Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 5 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές συνδέσεις: Music iLINK, USB
• Ενσωματωμένες συνδέσεις: Wi-Fi
• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές 
ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος 
βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος 
ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, 
Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), 
HDMI IN 1, HDMI IN 2, Υποδοχή βάσης iPod/
iPhone, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, Ασύρματος 
πίσω ήχος

• MyRemote App: MySound, SimplyShare, 
SurroundMe, Εικονικό τηλεχειριστήριο

Άνεση
• EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων 
φορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη 
αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, 
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα 
πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough

• Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου 
(ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
• RDS: Ειδήσεις, Ειδήσεις & κίνηση, Όνομα 

σταθμού

Optical Playback Media
• Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Φορμά αρχείων
• Ήχος: aac, mka, mp3, wma
• Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
• Βίντεο: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 
Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης 
εικόνας

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 105 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,2 - 

0,25 W

Βιωσιμότητα
• Περίβλημα: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 435 x 56 x 344 μμ
• Βάρος κύριας μονάδας: 3,35 κ.
• Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 266 x 87 x 99 μμ
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,98 κ.
• Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
• Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 111 x 269 x 96 μμ
• Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,92 κ.
• Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 4 ιγ
• Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 247 x 242 x 1100 μμ
• Βάρος πίσω ηχείου: 1,17 κ.
• Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 ιγ
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 178 x 353 x 302 μμ
• Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 4 ιγ
• Βάρος υπογούφερ: 3,9 κ.
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 708 x 387 x 440 μμ
• Βάρος με την συσκευασία: 20,05 κ.

Αξεσουάρ
• Συμβατά εξαρτήματα: Ασύρματη πίσω μονάδα 

RWSS5512
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες 

AAA, Βάση iPod/iPhone DCK3061, Κεραία FM, 
Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και 
νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

•
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