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Sužavėti garsų

Puikus erdvinis garsas iš ypač plonos „SoundBar“ sistemos
Panirkite į kino salės kokybės daugiakanalį erdvinį garsą - be aplink jus išdėstytų garsiakalbių 
ir laidų. „Philips SoundBar“ yra visa namų kino sistema, įskaitant DVD grotuvą, viename 
bloke. Linkime puikaus naktinio kino seanso!

Puikūs klausymosi pojūčiai
• Ypač ploni garsiakalbiai tikroviškam erdviniam garsui
• „Dolby“ virtualus garsiakalbis tikroviškam erdviniam garsui
• 400W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Itin plonas „SoundBar“ dizainas su plokščių panelių garsiakalbiais
• „SoundBar“ dizainas geriausiai tinka 81 cm (32 col.) arba didesniam plokščiam televizoriui
• „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui
• Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė puikiems žemiems dažniams be jokių laidų
• Lankstus patalpinimas ant sienos, stalo ar stovo

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• DVD ir CD atkūrimas skirtas mėgautis filmais ir muzika
• Ryškesni aukštos raiškos vaizdai su HDMI 1080p
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės
• Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai



 „Dolby“ virtualus garsiakalbis

„Dolby“ virtualus garsiakalbis yra išmani garso 
virtualizacijos technologija, kuri sukuria sodrų 
ir įtraukiantį erdvinį garsą dviejų garsiakalbių 
sistemoje. Itin pažangūs erdviniai algoritmai 
tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios 
atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. DVD 
peržiūra yra patobulinta praplečiant dvikanalę 
aplinką. Derinant su „Dolby Pro Logic II“ bet 
koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta 
tikrovišku daugiakanaliu erdviniu garsu. 
Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų 
ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus 
pripildančiais garsais.

Ypač ploni garsiakalbiai

Ypač ploni garsiakalbiai perteikia 
bekompromisio erdvinio garso potyrį su plonu 
ir elegantišku dizainu. Šilko švelnumo aukštų 
tonų stiprintuvai su integruota galinga 
neodimio magnetų sistema tobulai fiksuoja 
filmo ar muzikos vidutinius ir aukštus dažnius 
be jokio detalių praradimo. Dėl to garsas 
tampa itin skaidrus ir tikroviškas, kaip atlikėjas 
ir sumanė.

Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė

Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė 
puikiems žemiems dažniams be jokių laidų

DVD ir CD atkūrimas

DVD ir CD atkūrimas skirtas mėgautis filmais 
ir muzika

Ryškesni aukštos raiškos vaizdai

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo 
skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais 
galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja 
geba - perteikiant daugiau detalių ir 
tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus 
skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina 
linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin 

aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę 
skaitmeninę jungtį, kuri perteikia 
nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos 
vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, 
nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią 
vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

Lankstus patalpinimas

Mėgaukitės šios namų kino sistemos 
universalumu, kuris leidžia patalpinti prietaisą 
kur tik norite. Produktas visada puikiai atrodo 
ant televizoriaus stovo, stalo ar sienos ir 
tinkamai funkcionuoja. Taigi, galite visiškai 
kontroliuoti, kaip atrodo jūsų namai ir 
mėgautis neįtikėtinu namų kino teatro pojūčiu.

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo 
standartas, naudojamas jungimuisi su 
kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais 
įrenginiais. Didelio greičio „Hi-Speed“ jungties 
duomenų perdavimo sparta padidėja nuo 12 iki 
480 Mbps originaliuose USB. Visa, ką jums 
reikia padaryti su didelio greičio „Hi-Speed 
USB 2.0 Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB 
prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas 
ir leisti juos.
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Priedai
• Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/

iPhone“, STS1000 sieninis kronšteinas, STS1100 
stalo stovas, STS1300 grindų stovas

• Pridedami priedai: Kintamosios srovės adapteris, 
Garso laidas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, 
Komponentinis video laidas, Kompozitinis video 
laidas, FM antena, HDMI laidas, Maitinimo laidas, 
Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, 
Scart adapteris, Vartotojo vadovas, Sieninis 
kronšteinas, Tarptautinės garantijos lapas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 

NTSC

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: MP3, WMA
• Vaizdas: JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: „iPod/iPhone“ lizdas, 

MP3 sąsaja, USB
• Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Kompozitinė vaizdo 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Nuolatinės srovės įvestis, Skaitmeninė koaksialinė 
įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, FM antenos 
lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC)

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas 
vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - 
„Passthrough“

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 790,6 x 145 x 

57,4 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 2,23 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 182 x 365 x 

306 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6 kg
• Pakuotė (P x A x G): 375 x 411 x 1085 mm
• Svoris su pakuote: 14,5 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame 

prietaise
• Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 1 x 1,5 in aukštųjų 

dažnių garsiakalbis, 1 x 3 col. garsiakalbis
• Garsiakalbio dažnio diapazonas: 150 - 20k Hz
• Garsiakalbių varža: 8 omų
• Aukštų dažnių siųstuvo varža: 8 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 35 - 

200 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 35 W
• Maitinimo šaltinis: 27Vdc; 2.5A
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W
• Žemųjų dažnių kolonėlės energijos sąnaudos: 

45 W
• Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 220-

240V;~50Hz

Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, 

Koncertas, Drama, Džiazas, Rokas, Sportas
• Dažninė charakteristika: 20 - 20k Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, 

„Dolby“ virtualus garsiakalbis, Nakties režimas, 
Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS 96/24, 
DTS „Digital Surround“, Stereo

• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 400 W

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• RDS: Stoties pavadinimas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
•
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