
 

 

Philips
Hjemmebiograf

DVD-afspilning

HTS5120
Besat af lyd

Fantastisk surroundlyd fra superslank SoundBar
Fordyb dig i biograflignende multikanals surroundlyd uden at være omgivet af højttalere 
og ledninger. Philips SoundBar indeholder et komplet hjemmebiografsystem, inklusive 
DVD-afspilning, i én enkelt enhed. Gør din filmaften helt speciel!

Fantastisk lytteoplevelse
• Superslanke højttalere giver realistisk surroundlyd
• Dolby Virtual-højttaler giver realistisk surround-lyd
• 400 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Designet til at forbedre din bolig
• Superslankt SoundBar-design med Flat Panel-højttalere
• SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 81 cm (32")
• Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
• Trådløs subwoofer, der øger bassen uden brug af kabler
• Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Tilslut og nyd al din underholdning
• DVD- og CD-afspilning, så du kan nyde alle dine film og al din musik
• Skarpere high definition-billeder med HDMI 1080p
• Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
• Ekstra dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone



 Dolby Virtual-højttaler

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-
virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig 
lyd og overvældende surround-lyd fra et to-
højttalersystem. Meget avancerede rumlige 
algoritmer gengiver troværdigt de lyd-
karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-
kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at 
udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres 
med Dolby®Pro Logic®II-behandling, bliver alle 
stereokilder af høj kvalitet omdannet til 
virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du 
behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler 
eller højttalerstandere for at opleve lyd, der 
fylder rummet.

Superslanke højttalere

Superslanke højttalere giver en kompromisløs 
surroundlydoplevelse i et slankt og elegant 
design. Silkebløde dome-diskanter anvender et 
kraftfuldt neodym-magnetsystem, der 
indfanger mellemtone- og diskantfrekvenser, 
uden at detaljer fra film eller musikkilder går 
tabt. Resultatet er en fantastisk klar, 
virkelighedstro lyd, nøjagtigt som kunstneren 
havde tænkt det.

Trådløs subwoofer

Trådløs subwoofer, der øger bassen uden brug 
af kabler

DVD- og CD-afspilning

DVD- og CD-afspilning, så du kan nyde alle 
dine film og al din musik

Skarpere HD-billeder

HDMI 1080p-upscaling leverer billeder, der er 
knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu 
nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket 
sikrer flere detaljer og mere realistiske 
billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af 
"p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er 
fremherskende på TV-skærme, hvilket igen 
sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette 
skaber HDMI en direkte digital forbindelse, 
som kan overføre både ukomprimeret digital 
HD-video og digital multikanallyd uden 
konverteringer til analog – resultatet er 
perfekt billed- og lydkvalitet helt uden nogen 
former for støj.

Fleksibel placering

Dette alsidige hjemmebiografsystem kan 
placeres hvor som helst. Ligegyldigt om det er 
på en TV-stander, et bord eller monteret på 
væggen, så ser produktet flot ud og fungerer 
uden kompromis. For en gangs skyld 
bestemmer du selv, hvordan dit hjem skal se 
ud, uden at du skal opgive en fantastisk 
hjemmebiografoplevelse.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en 
protokolstandard, der praktisk anvendes til at 
forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. 
Højhastigheds-USB-enheder har en 
dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i 
forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. 
Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot 
tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik 
eller foto og spille løs.

Ekstra dock

Tilslut denne dock til dit 
hjemmebiografsystem, og nyd musik, video og 
billeder fra dine iPod-enheder og din iPhone. 
Docken sælges som ekstra tilbehør.
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Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til 

iPod/iPhone, STS1000 Vægbeslag, STS1100 
Bordstander, STS1300 Gulvstander

• Medfølgende tilbehør: AC-adapter, Lydkabel, 
Batterier til fjernbetjening, Komponent-
videokabel, Komposit-videokabel, FM-antenne, 
HDMI-kabel, Netledning, Lynhåndbog, 
Fjernbetjening, SCART-adapter, Brugervejledning, 
Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Stillbilledafspilning
• Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressiv
• Billedforbedring: Rotér, Diasshow med 

musikafspilning, Zoom

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4, WMV SD, XviD
• Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Medier til optisk afspilning
• Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

Filformat
• Audio (Lyd): mp3, wma
• Billede: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden/siden: Jackstik til iPod/

iPhone, MP3 Link, USB
• Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Komponent-

videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), 
DC-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk 
indgang, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC)

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning 
med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening 
Control-Passthrough

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 790,6 x 145 x 57,4 mm
• Vægt for hovedenhed: 2,23 kg
• Subwoofer (B x H x D): 182 x 365 x 306 mm
• Subwoofers vægt: 6 kg
• Emballage (B x H x D): 375 x 411 x 1085 mm
• Vægt inkl. emballage: 14,5 kg

Højttalere
• Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
• Højttaler-drivere pr. side: 1 x 1,5" diskantenhed, 1 

x 3" basenhed
• Højttalerfrekvensområde: 150 - 20.000 Hz
• Højttaler-impedans: 8 ohm
• Diskantenhed - impedans: 8 ohm
• Subwoofer-type: Aktiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6" basenhed
• Frekvensområde for subwoofer: 35 - 200 Hz
• Subwoofer-impedans: 8 ohm

Billede/display
• Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), 

Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm
• Strømforbrug: 35 W
• Strømforsyning: 27 V DC; 2,5 A
• Standby-strømforbrug: <1 W
• Subwoofer-strømforbrug: 45 W
• Strømforsyning til subwoofer: 220-240 V; ~50 Hz

Lyd
• Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport
• Frekvenskurve: 20 - 20k Hz
• Signal/støjforhold: >65 dB
• Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual-højttaler, Night-indstilling, Diskant-, 
mellemtone- og basregulering

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS 
Digital Surround, Stereo

• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 400 W

Tuner/modtagelse/transmission
• RDS: Stationsnavn
• Tunerbånd: FM
• Faste kanaler: 40
•
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