
 

 

Philips
Domácí kino

Přehrávání DVD

HTS5120
Posedlost zvukem

Skvělý prostorový zvuk ze supertenké sestavy SoundBar
Ponořte se do vícekanálového prostorového zvuku jako z kina, aniž byste okolo sebe měli 
reproduktory a kabely. Domácí kino SoundBar společnosti Philips obsahuje úplný systém 
domácího kina v jediné jednotce, a to včetně přehrávání DVD. Ozvláštněte svůj filmový večer!

Skvělý zážitek z poslechu
• Supertenké reproduktory pro realistický prostorový zvuk
• Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
• Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Supertenký design SoundBar s plochými reproduktory
• SoundBar design odpovídající 81cm (32") plochému televizoru nebo většímu
• Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
• Bezdrátový subwoofer pro neuvěřitelné basy bez kabelů
• Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Přehrávání disků DVD a CD proto, abyste si mohli vychutnat všechny svoje filmy a hudbu
• Ostřejší obrázky s vysokým rozlišením HDMI 1080p
• Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
• Volitelný dok pro pohodlné přehrávání z iPodu a iPhonu



 Technologie Dolby Virtual Speaker

Technologie Dolby Virtual Speaker 
představuje sofistikovanou zvukovou 
technologii, která prostřednictvím 
dvoureproduktorového systému vytváří 
bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované 
prostorové algoritmy věrně napodobují 
zvukové charakteristiky, které se vyskytují 
v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 
5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky 
rozšíření klasického dvoukanálového 
prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby 
Pro Logic II je každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 
nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

Supertenké reproduktory

Supertenké reproduktory jsou tenké a 
elegantní, ovšem nabízejí prostorový zvuk bez 
kompromisů. Kuželové výškové reproduktory 
s hedvábnou membránou, které obsahují 
výkonný neodymový magnet dokonale 
reprodukují střední a vysoké frekvence, aniž by 
došlo ke ztrátě detailů z hudebních nebo 
filmových zdrojů. Výsledkem je dokonale čistý 
a živoucí zvuk – přesně podle záměru autorů.

Bezdrátový subwoofer

Bezdrátový subwoofer pro neuvěřitelné basy 
bez kabelů

Přehrávání disků DVD a CD

Přehrávání disků DVD a CD proto, abyste si 
mohli vychutnat všechny svoje filmy a hudbu

Ostřejší obrázky HD

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy 
natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat v pravém vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 
připojení, přenášející nekomprimované 
digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Flexibilní umístění

Využijte univerzálnost tohoto systému 
domácího kina, který můžete umístit tam, kam 
chcete. Na podstavci pro televizor, na stole 
nebo namontovaný na stěně – tento výrobek 
vypadá úžasně a funguje bez kompromisů. Tady 
máte příležitost určit, jak bude váš domov 
vypadat, a nevzdávat se přitom skvělého 
zážitku z domácího kina.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je 
standardní protokol, který je obvykle používán 
k připojení počítačů, periférií a spotřebního 
elektronického vybavení. Vysokorychlostní 
USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 
480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB 
zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení 
USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit 
film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Volitelný dok

Připojte tento dok ke svému systému 
domácího kina a můžete si vychutnávat hudbu, 
videa a obrázky ze svých zařízení iPod a iPhone. 
Dok je prodáván jako volitelné příslušenství.
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Příslušenství
• Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro 

iPod/iPhone, STS1000 Držák pro montáž na stěnu, 
STS1100 Stojan na nábytek, STS1300 Podstavec

• Dodávané příslušenství: Adaptér AC, Audio kabel, 
Baterie pro dálkový ovladač, Kabel komponentního 
videa, kabel kompozitního videa, Anténa FM, Kabel 
HDMI, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému 
použití, Dálkový ovladač, Adaptér Scart, 
Uživatelská příručka, Držák pro montáž na stěnu, 
Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: JPEG, JPEG HD, Progresivní 

JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, WMV SD, XviD
• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD R/−RW, Standard 
SVCD, Disk VCD

Formát souboru
• Audio: MP3, WMA
• Obraz: JPEG, JPG
• Videí: ASF, AVI, DivX, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Konektor pro iPod/iPhone, 

Připojení MP3 Link, USB
• Zadní konektory: Vstup AUX 1, Výstup 

komponentního videa, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Vstup pro stejnosměrné napájení, Digitální 
vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, 
Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 

prostřednictvím dálkového ovladače

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 

790,6 x 145 x 57,4 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 2,23 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 182 x 365 x 306 mm
• Hmotnost subwooferu: 6 kg
• Balení (Š x V x H): 375 x 411 x 1 085 mm
• Hmotnost včetně balení: 14,5 kg

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Reproduktory na každé straně: 1 x 1,5" výškový 

reproduktor, 1 x 3" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo reproduktoru: 150–20 000 Hz
• Impedance reproduktorů: 8 ohm
• Impedance výškového reproduktoru: 8 ohm
• Typ subwooferu: Aktivní
• Vinutí subwooferu: 1 x 6" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 35–200 Hz
• Impedance subwooferu: 8 ohm

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 35 W
• Napájení: 27 V DC; 2,5 A
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
• Spotřeba elektrické energie subwooferu: 45 W
• Napájení subwooferu: 220–240 V, 50 Hz

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Klasické, Koncert, 

Drama, Jazz, Rock, Sporty
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 k Hz
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, 

Technologie Dolby Virtual Speaker, Noční režim, 
Regulace výšek, středů a basů

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
Dekodér DTS Digital Surround, Stereo

• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 
harmonickém zkreslení (THD): 400 W

Tuner/příjem/vysílání
• Systém RDS: Název stanice
• Pásma tuneru: FM
• Počet kanálů předvoleb: 40
•
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