
 

 

Philips
Hemmabiohögtalare

HDMI 1080p

HTS5110
Besatt av ljud

Fantastiskt surroundljud från supertunn SoundBar
Med Philips supertunna hemmabiohögtalare HTS5110 kan du njuta av TV-dialoger, musik 
och filmer med klart och nyanserat ljud! Kraftfullt 300 W-ljud, HDMI 1080p-upplösning 
och en trådlös subwoofer skapar en uppslukande bioupplevelse.

Fantastisk ljudupplevelse
• Supertunna högtalare för realistiskt surroundljud
• Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud
• 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Supertunn SoundBar-design med platta högtalare
• Trådlös subwoofer för otrolig bas utan ledningar
• SoundBar-design som bäst passar en 81 cm (32") platt-TV eller större
• Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
• Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Anslut och njut av all din underhållning
• Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediespelare
• Anslut enkelt TV:n med en enda HDMI-kabel
• Skarpare HD-bilder med HDMI 1080p
• Hi-Speed USB 2.0 Link spelar musik från USB-flashenheter



 Supertunna högtalare

Supertunna högtalare ger en överlägsen 
surroundljudupplevelse i en slimmad och 
elegant design. Silkeslena dome tweeter-
högtalare med ett kraftfullt magnetsystem i 
neodynium fångar perfekt mellanhöga och höga 
frekvenser utan att några detaljer i film- eller 
musikkällan går förlorade. Resultatet är ett 
fantastiskt klart, verklighetstroget ljud, precis 
som artisten avsåg.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik 
för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt 
surroundljud från ett system med två 
högtalare. Mycket avancerade rumsliga 
algoritmer reproducerar ljudegenskaperna 
som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. 
DVD-uppspelningen förbättras genom att den 
2-kanaliga miljön expanderas. I kombination 
med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas 
högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, 
flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte 
köpa extra högtalare, sladdar eller 
högtalarstativ för att få ljud som fyller hela 
rummet.

300 W RMS-effekt

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för 
filmer och musik

Supertunn SoundBar-design

Supertunn SoundBar-design med platta 
högtalare

Trådlös subwoofer

Trådlös subwoofer för otrolig bas utan 
ledningar

SoundBar-design

SoundBar hemmabiohögtalare ger 
vardagsrummet en sofistikerad och elegant 
prägel. Trots att den är utformad för att passa 
en platt-TV med 81 cm (32") eller större skärm 
passar den även under alla andra platt-TV-
apparater, och matchar inredningen och din 
livsstil.

Pekskärm för uppspelning

Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du 
ställa in volymen och andra 
uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt 
trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på 
frontpanelen.

Flexibel placering

Upplev det här flexibla hemmabiosystemet 
som gör att du kan placera det var du vill. 
Oavsett om du placerar det på ett TV-stativ, på 
ett bord eller monterat på väggen ser det 
snyggt ut och fungerar utan krångel. Du kan 
bestämma hur ditt hem ska se ut utan att 
behöva prioritera bort en enastående 
hemmabioupplevelse.
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Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Batterier för 

fjärrkontrollen, FM-antenn, HDMI-kabel, Nätkabel, 
Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, 
Garantisedel för hela världen

• Kompatibla tillbehör: STS1000 väggmonteringssats, 
STS1100 bordsstativ, STS1300 golvstativ

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3-bithastighet: 112 kbit/s - 320 kbit/s
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne
• WMA-bithastighet: 48 kbit/s - 192 kbit/s

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, 

USB
• Anslutningar bak: AUX-ingång, 

Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial 
ingång, FM-antenn, HDMI 1.4-utgång (ARC)

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

790,6 x 100,3 x 50 mm
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

182 x 365 x 306 mm

Högtalare
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long 

Throw-typ)
• Frekvensomfång för subwoofer: 35 - 200 Hz

• Subwooferimpedans: 8 ohm
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Högtalarimpedans: 8 ohm

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p)

Effekt
• strömförbrukning: 35 W
• Strömförsörjning: 220 V - 230 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 70 W + 160 W
• Ljudförbättring: Nattläge, Diskant- och baskontroll
• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

DTS 96/24, Stereo
• Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera, Bildspel med 

musikuppspelning, Zoom
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning
• RDS: Stationsnamn
• Radioband: FM
•
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