
 

 

Philips
Domácí kino 5.1

DVD

HTS2511
Výkonný prostorový zvuk

z kompaktních reproduktorů
Přeneste výkon kina do svého domova! Systém domácího kina Philips HTS2511 
s kompaktními reproduktory a prostorovým zvukem Dolby Digital umocní vaši domácí 
zábavu.

Skvělý zážitek z poslechu
• Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu
• Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
• Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina
• Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova



 Otevřené reproduktory

Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový 
zvuk

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy 
Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho 
přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte 
kvalitní prostorový zvuk s realistickými 
prostorovými posuny.

Výkon 300 W RMS

Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a 
hudbu

Přehraje vše

Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální 
zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení 
USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých 
možností hratelnosti a luxus sdílení souborů médií na 
televizoru nebo systému domácího kina.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat 
videosoubory a filmy kódované systémem DivX 
z internetu, včetně zakoupených filmů 
z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. 
Formát médií DivX je technologie pro kompresi 
videozáznamu založená na standardu MPEG4, která 
umožňuje uložit velké soubory, například filmy, 
upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou 
disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro 
přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX 
Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač 
DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se 
skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více 
jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, 
v jednom praktickém formátu.

Moderní design
Moderní design, který doplní prostředí vašeho 
domova
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