
 

 

Philips
Głośniki kina domowego

HDMI 1080p

HTS5110
Fascynacja Dźwiękiem

Wspaniały dźwięk przestrzenny dzięki supercienkiemu zestawowi SoundBar

Ciesz się czystym dźwiękiem dialogów i muzyki dzięki supercienkim głośnikom zestawu kina 
domowego HTS5110 firmy Philips! Moc dźwięku 300 W, funkcja zwiększania rozdzielczości 
obrazu HDMI 1080p i bezprzewodowy subwoofer sprawią, że poczujesz się jak w kinie.

Znakomite doznania dźwiękowe
• Smukłe głośniki oferujące realistyczny dźwięk przestrzenny
• Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk
• Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Smukły zestaw SoundBar z głośnikami panelowymi
• Bezprzewodowy subwoofer o niesamowitym, głębokim brzmieniu
• Stylistyka SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 81 cm (32") lub większych
• Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
• Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych
• Łatwe podłączanie do telewizora za pomocą jednego przewodu HDMI
• Ostrzejsze zdjęcia w jakości High Definition dzięki technologii HDMI 1080p
• Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie muzyki z pamięci flash USB



 Smukłe głośniki

Smukłe głośniki zapewniają niezrównany 
dźwięk przestrzenny w eleganckiej konstrukcji. 
Jedwabne głośniki wysokotonowe z 
wbudowanym, wydajnym magnesem 
neodymowym doskonale wychwycają średnie i 
wysokie częstotliwości bez utraty szczegółów, 
zarówno z filmów jak i z utworów muzycznych. 
W rezultacie otrzymujemy doskonale wyraźny, 
rzeczywisty dźwięk, zgodny z zamierzeniami 
twórcy.

Głośnik Dolby Virtual

Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana 
technologia wirtualizacji dźwięku, która 
emituje bogaty i głęboki dźwięk przestrzenny 
za pomocą zestawu dwóch głośników. Wysoce 
zaawansowane algorytmy przestrzenne 
wiernie oddają charakterystykę fal 
dźwiękowych, jaka występuje w idealnym 
środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie 
płyt DVD wzbogacone jest o dźwięk 
dwukanałowy. W połączeniu z przetwarzaniem 
Dolby Pro Logic II dowolne źródło dźwięku 
stereo wysokiej jakości emituje realistyczny, 
wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dzięki 
temu nie ma potrzeby kupowania 
dodatkowych głośników, przewodów czy 
stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk 
wypełniający całe pomieszczenie.

Moc 300 W RMS

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia 
doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Smukły zestaw głośnikowy SoundBar

Smukły zestaw SoundBar z głośnikami 
panelowymi

Subwoofer bezprzewodowy

Bezprzewodowy subwoofer o niesamowitym, 
głębokim brzmieniu

Stylistyka SoundBar

Zestaw głośników kina domowego SoundBar 
doda szyku i uroku każdemu salonowi. 
Opracowany z myślą o płaskich telewizorach o 
ekranie 81 cm (32") lub większym, zmieści się 
także pod każdym innym płaskim telewizorem. 
To doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i 
Twojego stylu życia.

Ekran dotykowy odtwarzania

Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy 
pozwala sterować głośnością i innymi opcjami 
odtwarzania poprzez dotykanie przycisków 
sterujących na panelu przednim.

Swobodny montaż

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu 
kina domowego, która umożliwia umieszczenie 
go w dowolnym miejscu — na stojaku, 
podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na 
położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i 
działa bez zarzutu. Nareszcie możesz 
zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez 
konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych 
z sal kinowych.
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota zdalnego 

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

• Zgodne akcesoria: Wspornik naścienny STS1000, 
Podstawa na biurko STS1100, Podstawa 
podłogowa STS1300

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Prędkość przepływu danych MP3: 112 kb/s – 

320 kb/s
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
• Prędkość przepływu danych WMA: 48 kb/s – 

192 kb/s

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, USB
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Kompozytowe 

wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście 
cyfrowe, Antena FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC)

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

790,6 x 100,3 x 50 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 182 x 365 x 306 mm

Głośniki
• Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym 

skoku 1 x 6,5 cala
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 35–200 Hz

• Impedancja subwoofera: 8 om
• Typ subwoofera: Aktywny
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Impedancja głośnika: 8 om

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p)

Moc
• Pobór mocy: 35 W
• Źródło zasilania: 220–230 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 70 W + 160 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja 

tonów wysokich i niskich
• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, DTS 96/24, Stereo
• Ustawienia korektora: Akcja, Klasyka, Koncert, 

Dramat, Jazz, Rock, Sport

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Powiększenie
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB

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