
 

 

Philips
Zestaw cyfrowego 
amplitunera AV

HTR5224
Spektakularny dźwięk przestrzenny 

o doskonałej wyrazistości
Czy chcesz zmienić swój odtwarzacz Blu-ray w kompletny zestaw kina domowego? 
Wystarczy go połączyć ze stylowym zestawem odbiornika cyfrowego, aby uzyskać 
kinowej jakości dźwięk i obraz oraz brzmienie pełne detali.

Dodaje życia dźwiękom
• Niesamowity dźwięk przestrzenny HD ze źródeł oferujących standard 7.1-kanałowy
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• System DoubleBASS zapewnia wzbogacone i głębokie brzmienie basów
• Clearvoice™ to czyste i wyraźne dialogi w filmach
• Formaty DTS, DolbyDigital, ProLogicIIX optymalizują dźwięk przestrzenny
• Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

Łatwa konfiguracja i obsługa
• Wbudowany koncentrator HDMI zapewnia wygodne połączenie urządzeń z telewizorem.
• Złącza Easy-Fit™ oznaczone kolorami upraszczają podłączanie

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł
• Kilka wejść cyfrowych umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości dźwięku z innych źródeł
• Wbudowany tuner FM
• MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych
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MP3 Link
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
plików MP3, zapisanych w przenośnym odtwarzaczu 
multimedialnym, w domowym zestawie kina 
domowego. Po podłączeniu przenośnego 
odtwarzacza do wbudowanego złącza można 
uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas 
odtwarzania muzyki MP3 w zestawie kina 
domowego firmy Philips. MP3 Link umożliwia 
słuchanie muzyki w zaciszu własnego salonu.

Złącza Easy-fit™
Złącza oznaczone kolorami to proste i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązanie umożliwiające podłączenie 
głośników i głośnika niskotonowego do gniazd 
jednostki centralnej zestawu kina domowego przez 
dopasowanie ich kolorów.
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Zalety
1000

głośnik niskotonowy • Waga wraz z opakowaniem: 15 kg
•

Dźwięk
• Moc całkowita (RMS): 1000 W
• Moc wyjściowa (RMS): 6 x 100 W + 2 x 200 W
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
• Pasmo przenoszenia: 40–20000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 60 dB
• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, 
Tryb nocny

• Ustawienia korektora: Koncert, Dramat, Akcja, 
Klasyka, Rock, Gry, Sport

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Dopasowane złącza 

głośnikowe, Antena FM, Wejście analogowe audio 
L/P x2, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe 
wejście optyczne, Wejście HDMI 2x

Zasilanie
• Zasilanie: 120-230 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
• Pobór mocy: 180 W

Głośniki
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 

150–20 000 Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 4 om
• Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy 

• Głośnik centralny: 3-drożny, Ekranowany 
magnetycznie

• Przetwornik głośnika centralnego: Wysokotonowy 
1 x 2 cale, Głośniki niskotonowe 2 x 2,5 cala

• Impedancja głośnika centralnego: 8 om
• Zakres częstotl. kanału centralnego: 

150–20 000 Hz
• Typ subwoofera: Pasywny
• Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 

6,5 cala
• Impedancja subwoofera: 8 om
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód światłowodowy, 

Antena FM, Przewód zasilający, Pilot zdalnego 
sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, 
Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, 
Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 57 x 365 mm
• Waga urządzenia: 3,36 kg
• Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego 

(szer. x wys. x gł.): 103 x 203 x 71 mm
• Waga głośnika surround: 0,45 kg
• Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 

440 x 105 x 75 mm
• Waga głośnika centralnego: 1,29 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 163 x 363 x 369 mm
• Waga subwoofera: 4,85 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

600 x 506 x 296 mm
Dane techniczne
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