
 

 

„Philips“
5.1 namų kinas

„DoubleBASS“
3D „Blu-ray“
paruošta „iPod/iPhone“

HTS4561
Mėgaukitės galinga kino sistema savo namuose su „DoubleBass“
Sužavėti garsų
Maksimaliai padidinkite namų kino garso pojūčius naudodami dinaminius „Double 
Basspipes“ garsiakalbius! Šia naujoviška „Philips“ namų kino sistema HTS4561 galite leisti 
visus mėgstamus įrašus, įskaitant „3D Blu-ray“ diskus.

Puikūs klausymosi pojūčiai
• Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
• „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
• 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui
• Unikalūs jutikliniai mygtukai lengvam turinio pasiekimui
• Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis tvarkingam patalpinimui

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per 

televizorių



 Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai suteiks jums 
galimybę plėstis ir mobilumo išdėstant 
garsiakalbius. Sukurti naudojant trukdžius 
pašalinančią technologiją, belaidžiai 
garsiakalbiai užtikrina erdvinį garsą be vaizdą 
gadinančių laidų.

„Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 
keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 
Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą 
erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

Smart TV

„Philips“ namų kino sistemos su „Smart TV“ 
suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant 
„Net TV“, „DLNA“ ir „MyRemote“. „Net TV“ 
pateikia daug interneto informacijos ir 
pramogų į jūsų televizorių. Paprasčiausiai 
pasirinkite „Net TV“ iš pagrindinio meniu ir 
pradėkite naršyti ieškodami paslaugų, pvz., 
vaizdo įrašų parduotuvės* su naujausiais filmais 
HD formatu ir „Catch-up TV“. „DLNA“ leis 
pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus 
kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. 
Negalite rasti nuotolinio valdymo pulto? 
Paprasčiausiai valdykite namų kino sistemą 
savo išmaniuoju telefonu arba planšetiniu 
kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ 
programą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų 
„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės 
studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, 
todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. 
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos 
pramogų potyrius.

1000W RMS galia

1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą 
filmui ir muzikai

„DoubleBASS“ technologija

„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad 
girdėsite net giliausius žemus dažnius iš 
kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji 
sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų 
dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su 
daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina 
bekompromisę klausymosi patirtį.

Tinka „Philips“ 3000 ir 
4000 serijos 
televizoriams*
Tinka „Philips“ 3000 ir 
4000 serijos televizoriams
Naudodami „Philips“ 

galėsite mėgautis puikiomis televizorių 
funkcijomis už tinkamą kainą šiandien ir 
rytoj. Suderinti 3000 ir 4000 serijos 2011 
LCD televizoriai – „Full HD“ vaizdas, 
lengvai naudojamos skaitmeninės 
televizijos jungtys ir aiškus dizainas. Ir 
televizorių, ir namų kino sistemą galima 
valdyti tik vienu nuotolinio valdymo pultu, 
o suderintas komplektas užtikrina 
geriausias vaizdo ir garso charakteristikas, 
naudojant „Philips Easylink“ per HDMI 
jungtį. Be to, jie abu sukurti naudojant tas 
pačias medžiagas ir apdailą, todėl puikiai 
dera jų išvaizda!
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Priedai
• Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/

iPhone“, RWSS5510 belaidis galinis garsas, 
STS1300 grindų stovas, WUB1110 Wi-Fi USB 
adapteris

• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, 
Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, 
Tarptautinės garantijos lapas

Pritaikyti „Philips“ televizoriai*
• 3000 serija: 32PFL3606, 42PFL3606
• 4000 serija: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 

47PFL4606

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, AAC, WAV
• MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WAV, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, 

mpg, WMV

Prijungimo galimybė
• Smart TV: DLNA, „MyRemote“, Net TV
• Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“, USB / 

Wi-Fi anga
• Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, 

Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė 
koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, 
Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis 
(ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, Maži lengvai 
pritaikomi garsiakalbių lizdai, SD/SDHC kortelių 
lizdas, Belaidis galinis garsas

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis 
garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ 
Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, 
Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
valdymo pultas - „Passthrough“

• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), 
Turinio tipas, „Deep Colour” funkcija

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 57 x 

357 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 3,7 kg
• Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 161 x 92 x 

95 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 0,8 kg
• Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
• Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 95 x 161 x 87 mm
• Priekinio garsiakalbio svoris: 0,6 kg
• Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
• Galinis garsiakalbis (P x A x G): 95 x 161 x 87 mm
• Galinio garsiakalbio svoris: 0,6 kg
• Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 123 x 309 x 

369 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,6 kg
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
• Pakuotė (P x A x G): 400 x 440 x 520 mm
• Svoris su pakuote: 14,2 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x 

satelitinės kolonėlės
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso 

diapazono garsiakalbis
• Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso 

diapazono garsiakalbis
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 

k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 105 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, 

Nustatyti kaip nuotraukų rėmelį – pasirinkite šią 
nuotrauką kaip nuotraukų rėmelį nuotraukų 
rėmelio valdikliui pagrindiniame meniu., Žinios, 
Originalas

• Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo 
sustiprinimo priemonė, „Dolby Digital Prologic II“, 
„DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, 
Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby True HD“, „Dolby Digital“ 
5.1, „Dolby Digital Plus“, DTS „Digital Surround“, 
DTS-HD aukštos raiškos garsas
• Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 230 W
• Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 135 W x4
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 230 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W

Pastovumas
• Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, 

Sudėtyje nėra putplasčio, Elektroninis vartotojo 
vadovas, Sojos rašalas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• RDS: Stoties pavadinimas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
•
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* Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ 
televizoriais.

* Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra 
jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

