
 

 

Philips
5.1 házimozi 3D irányított 
hangszórórendszerrel

3D Blu-ray
iPod/iPhone dokkolóegység

HTB7590D
3D irányított hangszórórendszer - lenyűgöző házimoziélmény
A hangzás bűvöletében
Adja át magát a házimozi dinamikus, háromirányú hangszórórendszere nyújtotta 
maximális hangzásélménynek! Játssza le összes kedvenc műsorát, köztük 3D Blu-ray 
lemezeket is, ezen az innovatív Philips HTB7530 házimozirendszeren.

Nagyszerű hangélmény
• 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
• A 3D irányított hangszórórendszer egyenletes hangzást biztosít a helyiség minden pontján
• DynamicSurround a magával ragadóbb hangélményért

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
• Tartozék dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
• A Smart TV Plusszal online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-

n
• Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
• Skype™ ready, hogy egyszerűen indíthasson kiváló minőségű videohívásokat
• Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
• Internetes rádió az online rádiócsatornák világának felfedezéséhez
• Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé



 CinemaPerfect HD

A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta 
és éles videolejátszást biztosít, új szabványt 
teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt 
csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb 
minőségű videoképet nyújt. A videozaj-
csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG 
formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A 
javított színfeldolgozásnak köszönhetően a 
rendszer éles képet és jobb mélységérzetet 
hoz létre.

3D irányított hangszórórendszer

A 3D irányított hangszórórendszer nem 
csupán előre sugároz, hanem oldalsó irányokba 
is, így egy szélesebb központi helyet biztosít a 
magával ragadó és moziszerű surround hangzás 
élvezetéhez.

Smart TV Plus

A Philips házimozi-rendszer és Blu-ray lejátszó 
a Smart TV Plusszal a funkciók bőséges 

választékát kínálja, többek között a Net TV, a 
SimplyShare és a MyRemote nyújtotta 
lehetőségeket. A Net TV használatával az 
online információ és szórakozás széles skáláját 
érheti el tévéje képernyőjén, például az igény 
szerinti videolejátszást (video-on-demand). A 
SimplyShare funkción keresztül fotelja 
kényelméből hozzáférhet a számítógépen 
tárolt fényképeihez, zeneszámaihoz és 
filmjeihez. Okostelefon/táblagép segítségével a 
Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is 
vezérelheti a házimozi-rendszert.

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók 
opció

A hátsó hangsugárzók vezeték nélkül 
működnek, így oda helyezheti őket, ahová 
kedve tartja. A használt technológia nem okoz 
interferenciát, és teljes surround hangzást 
nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene 
bajlódni. A vezeték nélküli Philips hátsó 
hangsugárzókat külön vásárolhatja meg.

Azonnali 2D - 3D átalakítás

Élvezze a 3D élményt otthonában a már 
meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az 
azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális 
technológia segítségével 2D-s DVD-k 
videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni 
az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok 

alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a 
szokványos 2D videoformátumokat átalakítja 
izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D 
TV-jével most már átélheti a Full HD 3D 
élményét!

Skype™ ready
Bővítse új dimenzióval a hívásait: lépjen 
kapcsolatba barátaival és szeretteivel úgy, 
mintha tényleg ott lenne velük. Egyszerűen 
csatlakoztassa a kiválasztott* Skype™-kamerát 
a házimozirendszeréhez vagy a Blu-ray 
lejátszójához, és élvezze a HD videót és a 
kiváló hangminőséget a fotelja kényelméből. 
Használja az aktuális Skype™ fiókjában 
található szokásos Skype™ névjegylistáját, és 
már indíthatja is a hívást! A Skype™ kamera 
külön kapható.

Philips MyRemote

A Philips MyRemote alkalmazás segítségével 
távvezérlőként használhatja okostelefonját 
vagy táblagépét az otthoni Wi-Fi hálózatba 
kötött valamennyi Philips AV termékhez, és 
lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését 
otthonából bárhonnan. Olyan hasznos 
funkciókkal is rendelkezik, mint a SimplyShare, 
melynek segítségével vezeték nélkül élvezhet 
számos szórakoztatási formát; a MySound, 
mellyel testre szabhatja kedvelt zenehallgatási 
szokásait; és a SurroundMe, mellyel beállíthatja 
a legjobb surround hangzást.
HTB7590D/12

Fénypontok
5.1 házimozi 3D irányított hangszórórendszerrel
3D Blu-ray iPod/iPhone dokkolóegység 



Kiadás dátuma  
2013-03-25

Verzió: 4.1.7

12 NC: 8670 000 90314
EAN: 87 12581 64485 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
HTB7590D/12

Műszaki adatok
5.1 házimozi 3D irányított hangszórórendszerrel
3D Blu-ray iPod/iPhone dokkolóegység 

* Speciális FreeTalk Skype kamera <TALK-7191>, a részletekért 
látogasson el a www.freetalk.me/philips weboldalra
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