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Obsedat de sunet

Sunet surround excelent de la SoundBar foarte subţire
Savuraţi sunet surround pe mai multe canale ca la cinema, fără boxe şi cabluri în jurul dvs. Acest 
Philips SoundBar încorporează un sistem home theater complet, inclusiv cu redare a discurilor 
DVD într-o singură unitate. Transformaţi-vă seara în care vă uitaţi la filme într-una deosebită!

Experienţă audio minunată
• Boxe foarte subţiri pentru sunet surround realist
• Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
• Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design SoundBar foarte subţire cu boxe plate
• Cea mai bună asociere a designului SoundBar cu un televizor cu ecran plat de 81 cm (32") sau 

mai mare
• Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive
• Subwoofer pentru bași incredibili, fără fir
• Poziţionare flexibilă pe perete, masă sau suport

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redare DVD și CD pentru a vă bucura de toate filmele și muzica dvs.
• Imagini de înaltă definiţie mai precise cu HDMI 1080p
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• Staţie de andocare opţională pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone



 Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de 
virtualizare audio care produce sunet surround 
de calitate din numai două boxe. Algoritmii 
spaţiali avansaţi reproduc cu precizie 
caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 
canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD 
este accentuată de sunetul incredibil pe numai 
două canale. Când această tehnologie este 
combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, 
puteţi obţine un sunet dinamic multicanal din 
orice sursă stereo de calitate. Nu mai este 
nevoie să cumpăraţi boxe, cabluri sau stative 
pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat 
spaţial.

Boxe foarte subţiri

Boxele foarte subţiri oferă o experienţă de 
sunet surround fără compromisuri cu un 
design subţire și elegant. Tweeterele cu dom 
moi ca mătasea, care încorporează un sistem 
cu magnet puternic Neodymium, captează 
perfect frecvenţele medii și înalte fără a se 
pierde vreun detaliu din sursa filmului sau din 
sursele de muzică. Rezultatul este un sunet 
extraordinar de clar și de realist, exact cum a 
intenţionat artistul.

Subwoofer wireless

Subwoofer pentru bași incredibili, fără fir

Redare DVD și CD

Redare DVD și CD pentru a vă bucura de 
toate filmele și muzica dvs.

Imagini HD mai precise

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 

care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

Poziţionare flexibilă

Bucuraţi-vă de flexibilitatea acestui sistem 
Home theater care vă permite să îl poziţionaţi 
după cum doriţi. Așezat fie pe un suport TV, fie 
pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată 
senzaţional și funcţionează ireproșabil. În 
sfârșit, puteţi controla aspectul casei dvs. fără a 
fi necesar să renunţaţi la o experienţă 
uimitoare Home theater.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil 
pentru a lega calculatoare, periferice și 
echipamente electrice ale consumatorului. 
Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de 
transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în 
dispozitivele originale USB. Utilizând 
conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce 
trebuie să faceţi este să vă conectaţi 
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau 
imaginile și să începeţi să redaţi.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Staţie de andocare 

DCK3060 pentru iPod/iPhone, Dispozitiv de 
montare pe perete STS1000, Suport pentru masă 
STS1100, Suport de podea STS1300

• Accesorii incluse: Adaptor CA, Cablu audio, Baterii 
pentru telecomandă, Cablu video Component, 
Cablu video Compozit, Antenă FM, Cablu HDMI, 
Cablu de alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, 
Telecomandă, Adaptor Scart, Manual de utilizare, 
Suport de montare pe perete, Certificat de 
garanţie internaţională

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: CD, CDDA, CD-R/CD-

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

Format fișier
• Audio: MP3, wma
• Imagine: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Mufă iPod/iPhone, 

Legătură MP3, USB
• Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, Ieșire video 

Component, Ieșire video compozită (CVBS), 
Intrare CC, Intrare coaxială digitală, Intrare optică 
digitală, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC)

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

Mapare intrare audio automată, Redare la o singură 
atingere, Mod standby la o singură atingere, 
Telecomandă-Trecere

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 790,6 x 145 x 57,4 mm
• Greutate unitate principală: 2,23 kg
• Subwoofer (l x î x A): 182 x 365 x 306 mm
• Greutate subwoofer: 6 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 375 x 411 x 1085 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 14,5 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 tweeter 

de 1,5", 1 woofer de 3"
• Interval de frecvenţe boxă: 150 - 20k Hz
• Impedanţă boxe: 8 ohm
• Impedanţă tweeter: 8 ohm
• Tip subwoofer: Activ
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 35 - 200 Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 35 W
• Sursă de alimentare: 27 V c.c.; 2,5 A
• Consum în standby: <1 W
• Consum electric subwoofer: 45 W
• Alimentare subwoofer: 220-240 V;~50 Hz

Sunet
• Setări egalizator: Acţiune, Classic, Concert, 

Dramă, Jazz, Rock, Sport
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 mii Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital 

Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mod Noapte, 
Control pentru sunete înalte, medii și bas

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

• Putere totală (RMS) la 30% THD: 400 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• RDS: Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40
•
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