
 

 

Philips
5.1-es házimozi

DVD

HTS2511
Erőteljes Surround hangzás

a kompakt hangsugárzókból
Hozza otthonába a lenyűgöző mozihatást! A Philips HTS2511 házimozirendszer Dolby 
Digital surround hangzású kompakt hangsugárzóival tovább fokozza az otthoni szórakozás 
élményét.

Nagyszerű hangélmény
• Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
• DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához



 Kiemelt elhelyezésű hangszórók

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes 
surround hangzás érdekében

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás 
audió szabvány az emberi fül működését veszi alapul, 
általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást 
tapasztalhat.

300 W RMS teljesítmény

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez 
és zenéhez

Minden lejátszható

A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és 
készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről 
és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az 
összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és 
médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozi-
rendszerén.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású 
videofelvételeket és – többek között Interneten 
vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg 
nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum 
olyan MPEG4-alapú videotömörítési technológia, 
amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei 
videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és 
DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips 
Blu-ray vagy DVD lejátszója képes lejátszani. A DivX 
Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX 
lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált 
feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

Modern kialakítás
Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona 
stílusához
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