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Безжична система за домашно кино
  

Спецификации
 

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3, 

16:9
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 

108 MHz
• Подобрение на картината: Забавяне на 

движението 3/2-2/2, Прогресивно сканиране, 
Пресемплиране на видео

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Класика, 

Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Научна 
фантастика

• Честотен обхват: 30 - 20 000 Hz Hz
• Изходна мощност (RMS): 4x75W 

(преден+съраунд), 2x100W 
(централен+събуфър)

• Съотношение сигнал/шум: >95 dB
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D", динамично подобрение на басите
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Стерео
• Обща звукова мощност (RMS): 500 W

Високоговорители
• Сателитен високоговорител: Магнитно 

екраниран отпред
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

120-20 000 Hz Hz
• Импеданс на сателитен високоговорител: 

6 ома
• Говорители на сателитите: 1" пищялка с 

коничен купол, 3" широколентов 
високоговорител

• Централен високоговорител: Магнитно 
екраниран

• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 
120-20 000 Hz Hz

• Импеданс на централен високоговорител: 3 
инча ома

• Говорители в централната колона: 1" пищялка с 
коничен купол, 3" широколентов 
високоговорител

• Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 инча ома
• Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен 

нискочестотен високоговорител

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Носители за възпроизвеждане: 80 мм + 120 мм 

аудио дискове, CD, CD-R/CD-RW, Divx, DVD, 
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), 
DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, MPEG4, Picture 
CD, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, CD текст, Нощен режим, 
PBC, Повторение, Подновяване на 
възпроизвеждането след стоп

• Тип устройство за зареждане: Слот
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL
• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, 

MP3, PCM, Windows Media™ Audio
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

WMA, CD-R, CD-RW, Многоканален SACD, С
терео SACD

• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: Picture CD
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, С

лайдшоу с възпроизвеждане на MP3
• Слайдшоу: с музика (MP3)

Тунер/приемане/предаване
• Антена: AM антена, FM антена
• Автоматична цифрова настройка: да
• Автоматично запаметяване: да
• Брой настроени канали: 2"
• RDS: Име на станцията
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: USB
• Други връзки: Допълнителен вход, Изход за 

компонентно видео (прогресивно), Изход 
композитно видео (CVBS), Коаксиален цифров 
вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, FM 
антена, Линеен изход, MW антена, Изход S-
Video, SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход)

Удобство
• Дистанционно управление: 

Многофункционално
• Дистанционно управление: 3139 2587 0141

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 1 централен 

високоговорител, 1 събуфър, 2 предни 
сателитни високоговорителя, 2 задни 
сателитни високоговорителя, Захранващ кабел, 
Батерии за дистанционното, FM/MW антена, 
Бързо ръководство, Дистанционно 
управление, Scart кабел, Ръководство за 
потребителя, Гаранционен сертификат, 
Безжичен приемник

Размери
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 225 x 94 x 75 мм
• Тегло на централния високоговорител: 0,78 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

547 x 310 x 539 мм
• Габарити на приемника (Ш x В x Д): 

210 x 55 x 185 мм
• Тегло на приемника: 0,9 кг
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

360 x 54 x 324 мм
• Тегло на апарата: 3 инча кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

360 x 340 x 130 мм
• Тегло на събуфъра: 3,92 кг
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 94 x 175 x 65 мм
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• Тегло на съраунд високоговорителя: 0,7 кг
• Тегло вкл. опаковката: 13,8 кг

Мощност
• Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 0,5 W
•
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12-битов/108MHz видео ЦАП
12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-
аналогов преобразувател, който запазва всеки 
детайл от автентичното качество на 
изображението. Той показва едва уловимите сенки 
и плавната градация на цветовете, присъщи на 
естествената картина. Ограниченията на 
обичайния 10-битов ЦАП стават особено 
забележими, когато използвате големи екрани и 
проектори.

PAL & NTSC с прогресивно сканиране
Прогресивното сканиране удвоява вертикалната 
разделителна способност на изображението, в 
резултат на което се получава видимо по-рязка 
картина. Вместо да подава на екрана кадри първо 
с нечетните редове, а след това кадри с четните 
редове, и двата кадъра се изписват едновременно. 
Създава се изображение с висока разделителна 
способност без трептене, което ви дава най-
голямо удоволствие при гледане.

Конични куполни ВЧ високоговорители
Куполните високоговорители за високи честоти 
подобряват звученето на SACD при най-високите 
честоти, като отразяват всеки нюанс и 
интонация на звука с помощта на изключително 
лека и твърда мембрана, създадена от LEXAR, 
която е причина пищялката да възпроизвежда 
звуковите честоти в най-високия диапазон. С
пециалната конична форма на рефлектора 
осигурява насочването на високите честоти под 
по-голям ъгъл. Това води до поразително чисти и 
ясни високи честоти и по-балансирано цялостно 
звуково усещане.

Многоформатни филми - DivX, MP4
Възможността за възпроизвеждане на много 
формати ви позволява да възпроизвеждате 
повечето дискови формати за максимална 
съвместимост и удоволствие от гледането.

Музика: SACDWindows Media™ Audio
Възможността за възпроизвеждане на много 
формати ви позволява да възпроизвеждате 
повечето дискови формати за максимална 
съвместимост с дисковете и удоволствие от 
прослушването им.

Снимки с музикално слайдшоу
Направете споделянето на снимки със 
семейството и приятелите по-забавно! Пуснете 
слайдшоу със снимки на фона на музика. Това 
изделие на Philips поддържа едновременно 
възпроизвеждане на JPEG снимки и MP3 музика. 
Внимавайте файловете за музикалното слайдшоу 
да са записани на един и същ носител. Изберете 
любимата си MP3 музика и стартирайте слайдшоу 
с JPEG снимки.

Безжични задни високоговорители
Безжичните задни високоговорители ви осигуряват 
повече свобода и подвижност при поставяне на 
високоговорителите в стаята. Разработени с 
използване на технология без смущения, 
безжичните високоговорители осигуряват пълен 
съраунд звук без загрозяващи кабели.

USB Direct
Просто включете вашето устройство към USB 
порта на Philips DVD системата. Цифровата 
музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със семейство и 
приятели.
HTS5000W/12

Акценти на продукта

http://www.philips.com

