
 

SoundBar

 

Philips SoundBar
Házimozi

DVD lejátszás

HTS5120
A hangzás bűvöletében

Kiváló surround hangzás a szupervékony kialakítású SoundBar-ral

Merüljön el a moziéhoz hasonló többcsatornás surround hangzásban, anélkül, hogy hangszórókkal és 

kábelekkel kellene körülvennie magát. A Philips SoundBar egy komplett házimozi-rendszert foglal 

magába, beleértve a DVD-k lejátszását lehetővé tevő egységet is. Tegye különlegessé esti 

moziélményét!

Nagyszerű hangélmény
• Valósághű térhatású hang és szupervékony hangsugárzók
• Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért
• 400 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Szupervékony SoundBar kialakítás lapos panelsugárzókkal
• A 81 cm-es (32") vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás
• Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
• Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékek nélküli hihetetlen basszushangzásért
• Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• DVD- és CD-lejátszás összes filmjéhez és zenéjéhez
• Élesebb nagyfelbontású képek HDMI 1080p minőségben
• A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
• Opcionális dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz



 Dolby Virtual hangsugárzó

A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult 
audiovirtualizációs technológia, amely 
sokoldalú és magával ragadó surround hangzást 
produkál kéthangszórós rendszerrel. A 
speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok 
hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás 
környezet hangzási jellemzőit. A DVD-lejátszás 
a kétcsatornás környezet bővítésével még 
tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II 
feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló 
minőségű sztereó hangforrással 
megvalósítható az élethű, többcsatornás 
surround hangzás. Nincs szükség új 
hangszórókra, vezetékekre és állványokra 
ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a 
helyiséget.

Szupervékony hangsugárzók

A Super Slim hangsugárzók nyújtotta páratlan 
térhatású hangélmény keskeny és elegáns 
megjelenéssel társul. A selymes dóm 
magassugárzókba épített nagyteljesítményű 
neodímium mágneses rendszer tökéletesen 
észleli a közepes és magas frekvenciákat, ezáltal 
a filmekből vagy a zenei forrásokból érkező 
egyetlen részlet sem vész el. Az eredmény a 

művészi szándékot pontosan visszaadó, 
páratlanul tiszta és élethű hangzás.

Vezeték nélküli mélynyomó

Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékek nélküli 
hihetetlen basszushangzásért

DVD- és CD-lejátszás

DVD- és CD-lejátszás összes filmjéhez és 
zenéjéhez

Élesebb HD képek

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagyfelbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 

biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
Ráadásul a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang átvitelére, analóg jellé konvertálás nélkül. 
Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes 
kép- és hangminőség.

Rugalmas elhelyezés

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető 
házimozi-rendszernek a sokoldalúságát! A TV-
állványra, asztalra vagy falra szerelhető 
készülék külseje és működése egyaránt 
szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, 
miközben nem kell lemondania a házimozi 
csodálatos élményéről sem.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB 
számítógépek, perifériák és 
szórakoztatóelektronikai berendezések 
csatlakoztatására szolgáló szabványos 
protokoll. A nagysebességű USB-eszközök 
akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel 
rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s 
sebességével szemben. Nagysebességű USB 2.0 
kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint 
csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a 
filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a 
lejátszást.
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: DCK3060 dokkoló (iPod/

iPhone), STS1000 fali tartó, STS1100 asztali állvány, 
STS1300 padlóállvány

• Mellékelt tartozékok: Hálózati adapter, 
Audiokábel, Elemek a távvezérlőhöz, Komponens 
videokábel, kompozit videokábel, FM antenna, 
HDMI kábel, Hálózati tápkábel, Rövid üzembe 
helyezési útmutató, Távvezérlő, SCART-adapter, 
Felhasználói kézikönyv, Fali tartószerkezet, 
Nemzetközi garancialevél

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: JPEG, JPEG HD, Progresszív 

JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Fájlformátum
• Hang: mp3, wma
• Képek: JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: iPod/iPhone 

csatlakozó, MP3 Link, USB
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, Komponens 

videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
DC IN, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai 
bemenet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet 
(ARC)

Kényelem
• EasyLink: Audio visszirányú csatorna, Automatikus 

audiobemenet-feltérképezés, Lejátszás egy 
gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 790,6 x 145 x 57,4 mm
• A főegység tömege: 2,23 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 182 x 365 x 306 mm
• Mélynyomó tömege: 6 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 375 x 411 x 1085 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 14,5 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók oldalanként: 1 1,5”-es magassugárzó, 1 

3"-es mélynyomó
• Hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Hangszóró impedanciája: 8 ohm
• Magassugárzó impedanciája: 8 ohm
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 35 - 200 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 35 W
• Tápegység: 27 V DC; 2,5 A
• Készenléti fogyasztás: <1 W
• A mélynyomó energiafogyasztása: 45 W
• A mélynyomó áramellátása: 220-240 V; ~50 Hz

Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Classic, 

Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Sport
• Frekvenciaátvitel: 20 – 20 k Hz
• Jel-zaj arány: > 65 dB
• Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual hangsugárzó, Éjszakai mód, Magas/közép/
mély hangok szabályozása

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS 
Digital Surround, Sztereó

• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 400 W

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
•
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