
 

 

Philips
ลำโพงการชมภาพยนตร์ภา
ยในบ้าน

HDMI 1080p

HTS5110
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงเซอร์ราวด์คุณภาพเยี่ยมจาก SoundBar รูปทรงเพรียวบาง
เพลิดเพลินกับเสียงใสชัดเจนทุกรายละเอียดในการดูทีวี ภาพยนตร์ 
หรือฟังเพลงได้จากลำโพงที่เพรียวบางโดยไม่เกะกะ! ด้วยพลังเสียง 300W ระบบอัปสเกลลิ่ง 
HDMI 1080p และซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ทำให้การชมภาพยนตร์ของคุณเป็นคืนพิเศษ!

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม
• ลำโพงเพรียวบางเป็นพิเศษเพื่อให้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง
• Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง
• กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ
• การออกแบบ SoundBar เพรียวบางเป็นพิเศษพร้อมลำโพง Flat panel
• ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่น่าทึ่งโดยไม่มีสายไฟ
• SoundBar ที่ออกแบบมาให้พอดีที่สุดกับทีวีจอแบน 81 ซม. (32") หรือใหญ่กว่า
• แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
• จัดวางได้หลายรูปแบบ ติดผนัง บนโต๊ะหรือแท่นวาง

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา
• เชื่อมต่อกับทีวีของคุณได้ง่ายด้วยสาย HDMI เพียงหนึ่งสาย
• ภาพความละเอียดสูงที่คมชัดกว่าด้วย HDMI 1080p
• USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB



 ลำโพงเพรียวบางเป็นพิเศษ

ลำโพงเพรียวบางเป็นพิเศษพร้อมการออกแบบ
สวยหรูที่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงเซอร
์ราวด์สมบูรณ์แบบ ทวีตเตอร์ Soft Dome 
ผลิตจากไหมแท้ผสานกับระบบแม่เหล็กนีโอได
เมียมพลังสูงทำให้สามารถจับรายละเอียดความถี่
กลางและสูงได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดเสียง
จากภาพยนตร์หรือเพลงเลยแม้แต่น้อย 
ผลที่ได้คือคุณจะได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนยอดเยี่ย
ม สมจริงเหมือนมีชีวิต

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker 
คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเ
ซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพ
งคู่ ระบบ Spatial Algorithm 
ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 
channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD 
ด้วยระบบ 2-channel 
และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic 
II 
จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่า
งๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-
channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต 
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ 
หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

กำลังไฟ 300W RMS

กำลังไฟ 300W RMS 
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

การออกแบบ SoundBar 
เพรียวบางเป็นพิเศษ

การออกแบบ SoundBar 
เพรียวบางเป็นพิเศษพร้อมลำโพง Flat panel

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่น่าทึ่งโดยไ
ม่มีสายไฟ

การออกแบบ SoundBar

ลำโพงการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน SoundBar 
ทำให้บรรยากาศในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยความ

งามสง่า และความเหนือชั้นมีระดับ แม้ว่า 
SoundBar 
จะได้รับการออกแบบสำหรับทีวีจอแบนขนาด 
81ซม. (32") หรือใหญ่กว่า 
แต่ก็สามารถวางไว้ด้านล่างของทีวีจอแบนรุ่นอื่
นๆ เสมือนหนึ่งมาพร้อมกับเครื่อง 
ซึ่งสร้างความลงตัวให้กับการตกแต่งห้อง 
และไลฟ์สไตล์ของคุณ

เล่นด้วยแผงหน้าจอสัมผัส

ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัส
ที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณควบคุมเสียงและตัวเลือกการ
เล่นอื่นๆ 
ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้
านหน้า

จัดวางได้หลายรูปแบบ

สนุกกับการใช้งานได้หลากหลายของระบบโฮม
เธียเตอร์ 
ที่ช่วยให้คุณจัดวางเครื่องได้ตามความต้องการ 
ไม่ว่าจะจัดวางบนแท่นวางทีวี บนโต๊ะ 
หรือแขวนติดผนัง 
ผลิตภัณฑ์รูปทรงสวยสะดุดตาและมีฟังก์ชันการ
ใช้งานเต็มรูปแบบ 
เพื่อให้คุณสัมผัสประสบการณ์จากระบบโฮมเธี
ยเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตก
แต่งบ้านที่สวยงาม
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ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p)

เสียง
• ระบบเสียง: Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, 

สเตอริโอ, DTS 96/24
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, 
โหมดกลางคืน

• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Rock, Concert, 
คลาสสิค, Drama, Jazz, กีฬา

• กำลังขับ (RMS): 2 x 70W + 160W

ลำโพง
• ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
• ความต้านทานของลำโพง: 8 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35 - 200 เฮิร์ตซ์

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB
• อัตราบิต MP3: 112 kbps - 320 kbps
• อัตราบิต WMA: 48 kbps - 192 kbps

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB, สัญญาณเข้า 

MP3
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital 
coaxial in, เสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 
(ARC)

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

790.6 x 100.3 x 50 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

182 x 365 x 306 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 

คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, 
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, 
เสาอากาศ FM, สายไฟ, ใบรับประกันทั่วโลก

• อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: ขายึดสำหรับติดผนัง 
STS1000, ที่วางบนโต๊ะ STS1100, ขาตั้งพื้น STS1300

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W
• การใช้พลังงาน: 35 วัตต์
•
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