
 

 

Philips
Cinema em casa 5.1

DVD
USB 2.0

HTD5570
Som surround cinematográfico 

poderoso e profundo
Traga o poder do cinema para sua casa! Este sistema de cinema em casa da Philips possui 
altifalantes com tubos de graves duplos que oferecem um som surround poderoso de 
1000 W e uma imagem Full HD de 1080p com reprodução de DVD.

Estupenda experiência de som
• Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples
• Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
• EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
• HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
• Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
• Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3

Concebido para melhorar o seu cinema em casa
• Design moderno para complementar o ambiente de sua casa



 Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital 
multicanal mais importante do mundo, utiliza o 
modo como o ouvido humano processa 
naturalmente o som, você desfruta de uma 
impressionante qualidade de som surround 
com uma dimensão sonora realista.

Potência RMS de 1000 W

Potência RMS de 1000 W que oferece um 
excelente som para filmes e música

Reproduz tudo

Reproduz praticamente qualquer disco e 
dispositivo multimédia que desejar - quer seja 
DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. 
Experimente a conveniência imbatível de uma 
óptima capacidade de reprodução e o luxo da 

partilha de ficheiros multimédia no seu 
televisor ou sistema de cinema em casa.

HDMI para filmes HD

HDMI é uma ligação digital directa que 
consegue transportar o vídeo digital de alta 
definição, assim como o áudio de multicanais 
digital. Ao eliminar a conversão para sinais 
analógicos, este proporciona imagens perfeitas 
e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora 
é possível desfrutar dos filmes em definição 
padrão no esplendor da alta definição - com 
mais detalhes e imagens mais realistas.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários 
dispositivos, como leitores de DVD, leitores 
Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de 
cinema em casa, televisores, etc., com um 
telecomando. Este utiliza o protocolo padrão 
da indústria, HDMI CEC, para partilhar 
funcionalidades entre dispositivos através do 
cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode 
operar simultaneamente todos os 
equipamentos HDMI CEC ligados. Funções 
como o modo de espera e a reprodução 
podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Entrada áudio

A entrada de áudio permite-lhe reproduzir 
facilmente a sua música directamente a partir 
do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou 
computador portátil através de uma ligação 
simples ao seu sistema de cinema em casa. 
Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de 
áudio para desfrutar da sua música com a 
qualidade de som superior do sistema de 
cinema em casa Philips.

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de 
vídeos e filmes com codificação DivX a partir 
da Internet, incluindo filmes de Hollywood 
adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O 
formato multimédia DivX é uma tecnologia de 
compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que 
lhe permite guardar ficheiros grandes, como 
filmes, apresentações e vídeos de música em 
suportes multimédia, como CD-R/RW e 
discos DVD regraváveis, para reprodução no 
seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com 
certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina 
a reprodução de DivX com fantásticas funções 
tais como legendas integradas, vários idiomas 
de áudio, várias faixas e menus num só formato 
de ficheiro conveniente.
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Som
• Sistema de som: Dolby Digital 5.1
• Potência de saída do altifalante central: 166 W
• Potência de saída do altifalante Tallboy: 4 x 166 W
• Potência de saída do subwoofer: 166 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W
• Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, 

Notícias, Original
• Melhoramento do som: Modo Nocturno

Altifalantes
• Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 

Altifalantes Tallboy
• Diafragmas do altifalante central: 1 woofer de gama 

total de 3"
• Limites freq. do altifalante central: 150-20 000 Hz
• Impedância do altifalante central: 4 ohms
• Diafragmas por altifalante Tallboy: 1 woofer de 

gama total de 3"
• Limites freq. do altifalante Tallboy: 150-20 000 Hz
• Impedância do altifalante Tallboy: 4 ohms
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20-150 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohms

Suporte de leitura óptica
• Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, 

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

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias
• Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom
• Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, 

JPEG, TIFF

Imagem/visualização
• Melhoramento de imagem: Aumento da resolução 

de vídeo

Formato de ficheiros
• Áudio: mp3, wma
• Imagem: JPEG, BMP, GIF
• Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade
• Ligações frontais: USB de alta velocidade, Entrada 

áudio
• Ligações posteriores: AUX IN 1, Saída de vídeo 

composto (CVBS), Entrada óptica digital, Saída 
HDMI 1.4 (ARC), Entradas de altifalantes mini 
fáceis de encaixar

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mapeamento automático das entradas de áudio, 
Reprodução com um só toque, Modo standby com 
um só toque, Comunicação do telecomando, 
Standby do sistema

• Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel 
(ARC)

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Número de canais predefinidos: 40

Alimentação
• Consumo de energia: 105 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Acessórios
• Acessórios compatíveis: Suporte para altifalantes 

STS3001
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha 
de marcas comerciais, Guia do Utilizador em CD-
ROM, Folheto de garantia mundial, Pilha AAA (x1)

Dimensões
• Altifalante central (L x A x P): 223 x 100 x 80 mm
• Peso do altifalante central: 0,65 kg
• Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
• Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 7 m
• Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
• Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
• Peso do subwoofer: 3,66 kg
• Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 3 m
• Altifalante Tallboy (L x P x A): 247 x 242 x 

1090 mm
• Peso do altifalante Tallboy: 2,66 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 67789 3
• Peso bruto: 20,6 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

66,9 x 39,9 x 54,7 cm
• Peso líquido: 18,6 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 2 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

66,9 x 54,7 x 39,9 cm
• EAN: 87 12581 67789 3
• Peso bruto: 20,6 kg
• Peso líquido: 18,6 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 2 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

36 x 5,8 x 33,5 cm
• Peso: 2,4 kg
•
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* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas 
registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da 
Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

