
ypočujte všetko
V
Premýšľate o

systém dom

prijímacím sy

Jedine
• Pokr
• Repr
• Prie

Rýchl
• 6-ka
• Digi
• Jedn

Viace
• TV
• DVD
• Vsta
 výmene DVD prehrávača alebo dokonca videorekordéra za kompletný 

ácej zábavy? Len ich porovnajte s týmto elegantným a štýlovým digitálnym 

stémom a úplne sa oddajte filmu a hudbe.

čný výkon zvuku
očilý zosilňovač tr. D (Class D Amplifier™) pre kompaktný a výkonný zvuk
oduktor s kužeľ. klenbou vylepšuje vysoké frekv. SACD

storový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II

e a jednoduché nastavenie
nálový analógový vstup pre priame pripojenie
tálne koaxiálne a optické vstupy
oduché nastavenie pre spustenie vašej domácej zábavy

ro zdrojov pre viac možností

/SACD prehrávač
vaný tuner FM/MW
 

Philips
Systém digitálneho AV 
prijímača

HTR5000

7



 

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 60 dB
• Skreslenie a šum (1 kHz): >65 dB
• Crosstalk (1kHz): > 35 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): >85 dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Nočný režim, Digitálny zosilňovač triedy "D"
• Nastavenia ekvalizéra: Sci-fi, Koncert, Dráma, 

Akcia, Digitálny, Klasické, Jazz, Rock
• Celková sila zvuku (RMS): 700 W
• Výstupný výkon (RMS): 6 x 115 W

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Automatické digitálne ladenie
• Automatické ukladanie
• Počet predvolených kanálov: 40
• RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Slúchadlový výstup
• Iné pripojenia: TV vstup (audio, konektor), Vstup 

Aux, Analógový audio viackanálový, Digitálny 
optický vstup, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny 
koaxiálny výstup, Výstup, FM anténa, Anténa MW

Napájanie
• Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
• Spotreba energie: 180 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: 2-smerný, Magneticky 

tienené predné repro
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 140-

20000 Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 3 ohm
• Budiče satelitného reproduktora: 1" kónický 

výškový reproduktor, 3" strednopásmový basový 
reproduktor

• Stredný reproduktor: 2-smerný, Magneticky 
tienený

• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 140-
20000 Hz

• Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
• Meniče stredného reproduktora: 1" kónický 

výškový reproduktor, 2 x 3" basový reproduktor 
stredného rozsahu

• Typ subwoofera: Pasívny
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 40-140 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový 

reproduktor

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Audiokábel, koaxiálny 

digitálny audio kábel, Rýchla užívateľská príručka, 
Manuál používateľa, Anténa FM/MW, Potvrdenie 
záruky, Batérie pre diaľkové ovládanie

• Batérie: 2 x AA
• Diaľkové ovládanie: 3139 238 04482
• Manuál používateľa: 

Ang.,Fr.,Nem.,Tal.,Šp.,Hol.,Švéd.,Port.,Dán.,Fín.,P
oľ.,Ruš.,Gr.

• Záručný list

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

435 x 53 x 359 mm
• Hmotnosť prístroja: 4 kg
• Rozmery priestorového reproduktora 

(Š x V x H): 95 x 175 x 65 mm
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

220 x 95 x 75 mm
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 130 x 340 x 360 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

639 x 312 x 444 mm
• Váha vrátane balenia: 15 2 kg
•

Systém digitálneho AV prijímača
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