
 

 

Philips
Home Theater

HDMI 1080p

HTS5110
Obsedat de sunet

Sunet surround excelent de la SoundBar foarte subţire
Bucuraţi-vă de sunet clar pentru toate dialogurile de la televizor şi detaliile de muzică şi filme de la 
boxele foarte subţiri, fără dezordine! Cu putere a sunetului de 300 W, upscaling HDMI 1080p şi 
un subwoofer wireless, transformaţi-vă seara în care vă uitaţi la filme într-una deosebită!

Experienţă auditivă minunată
• Boxe foarte subţiri pentru sunet surround realist
• Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
• Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design SoundBar foarte subţire cu boxe plate
• Subwoofer pentru bași incredibili, fără fir
• Design SoundBar cu potrivire optimă pentru Flat TV de 32" sau mai mare
• Ecran tactil pentru redare și control al volumului intuitive
• Poziţionare flexibilă pe perete, masă sau suport

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile
• HDMI 1,4 pentru conectare audio/video printr-un singur cablu la televizor
• Imagini de înaltă definiţie mai precise cu HDMI 1080p
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă fișiere cu muzică de pe memorii flash USB



 Boxe foarte subţiri

Boxele foarte subţiri oferă o experienţă de 
sunet surround fără compromisuri cu un 
design subţire și elegant. Tweeterele cu dom 
moi ca mătasea, care încorporează un sistem 
cu magnet puternic Neodymium, captează 
perfect frecvenţele medii și înalte fără a se 
pierde vreun detaliu din sursa filmului sau din 
sursele de muzică. Rezultatul este un sunet 
extraordinar de clar și de realist, exact cum a 
intenţionat artistul.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de 
virtualizare audio care produce sunet surround 
de calitate din numai două boxe. Algoritmii 
spaţiali avansaţi reproduc cu precizie 
caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 
canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD 
este accentuată de sunetul incredibil pe numai 
două canale. Când această tehnologie este 
combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, 
puteţi obţine un sunet dinamic multicanal din 
orice sursă stereo de calitate. Nu mai este 
nevoie să cumpăraţi boxe, cabluri sau stative 
pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat 
spaţial.

Putere 300 W RMS

Puterea de 300 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică

Design SoundBar foarte subţire

Design SoundBar foarte subţire cu boxe plate

Subwoofer wireless

Subwoofer pentru bași incredibili, fără fir

Design SoundBar

Sistemul SoundBar conferă stil și înnobilează 
orice cameră de zi. Deși este proiectat pentru 
televizoare plate cu ecran de 32" sau mai mare, 
sistemul se potrivește de asemenea oricărui alt 
televizor plat, asortându-se cu interiorul și cu 
stilul dvs. de viaţă.

Ecran tactil pentru redare

Controalele intuitive de pe ecranul tactil vă 
permit să controlaţi volumul, precum și alte 
opţiuni de redare, prin simpla apăsare a 
controalelor tactile de pe panoul frontal.

Poziţionare flexibilă

Bucuraţi-vă de flexibilitatea acestui sistem 
Home theater care vă permite să îl poziţionaţi 
după cum doriţi. Așezat fie pe un suport TV, fie 
pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată 
senzaţional și funcţionează ireproșabil. În 
sfârșit, puteţi controla aspectul casei dvs. fără a 
fi necesar să renunţaţi la o experienţă 
uimitoare Home theater.
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Accesorii
• Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, 

Antenă FM, Cablu HDMI, Cablu de alimentare, 
Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă, Manual de 
utilizare, Certificat de garanţie internaţională

• Accesorii compatibile: Dispozitiv de montare pe 
perete STS1000, Suport pentru masă STS1100, 
Suport de podea STS1300

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Rate de biţi MP3: 112 kbps - 320 kbps
• Medii de redare: Unitate flash USB
• Rată de biţi WMA: 48 kbps - 192 kbps

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, 

USB
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video 

compozită (CVBS), Antenă FM, Ieșire HDMI, 
Intrare coaxială digitală

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 790,6 x 100,3 x 50 mm
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

182 x 365 x 306 mm

Difuzoare
• Driver subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 35 - 200 Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 ohm

• Tip subwoofer: Activ
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Impedanţă boxe: 8 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p)

Alimentare
• Consum de energie: 35 W
• Sursă de alimentare: 220 V-230 V, 50/60 Hz
• Consum în standby: <1 W

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 70 W + 160 W
• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, 

Control înalte și joase
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

DTS 96/24, Stereo
• Setări egalizator: Acţiune, Clasic, Concert, Dramă, 

Jazz, Rock, Sport

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom
• Medii de redare: Unitate flash USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• RDS: Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM
•
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