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Philips SoundBar
Domáce kino

Prehrávanie DVD

HTS5120
Posadnutí zvukom

Skvelý priestorový zvuk zo superštíhleho zariadenia SoundBar
Ponorte sa do filmovej atmosféry ako v kine s viackanálovým priestorovým zvukom bez zbytočnej spleti 

káblov a reproduktorov. Philips SoundBar v sebe ukrýva úplný systém domáceho kina a dokáže 

pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok pri prehrávaní diskov DVD. Užite si filmový 

večer ako v skutočnom kine!

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Superštíhle reproduktory pre realistický priestorový zvuk
• Funkcia Dolby Virtual Speaker pre realistický priestorový zvuk
• Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Zariadenie SoundBar so superštíhlym dizajnom s plochými panelovými reproduktormi
• Dizajn zariadenia ideálne vhodný pre 81 cm (32”) a väčší plochý TV
• Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
• Bezdrôtový subwoofer pre neuveriteľné basy bez káblov
• Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Prehrávanie diskov DVD a CD vám umožní vychutnať si všetky vaše filmy aj hudbu
• Ostrejší obraz vo vysokom rozlíšení s HDMI 1080p
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
• Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone



 Funkcia Dolby Virtual Speaker

Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná 
technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára 
bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou 
systému dvoch reproduktorov. Vysoko 
pokročilé priestorové algoritmy verne 
reprodukujú zvukové charakteristiky, ktoré sa 
vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. 
Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 
2-kanálového prostredia. V kombinácii so 
spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa 
ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj 
premení na realistický viackanálový 
priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať 
fantastický priestorový zvuk, už nemusíte 
kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Superštíhle reproduktory

Superštíhle reproduktory prinášajú 
nekompromisný zvukový zážitok v tenkom a 
elegantnom dizajne. Hodvábne kužeľovité 
výškové reproduktory sú vybavené výkonným 
systémom s neodýmiovými magnetmi a 
dokonale zachytia stredné a vysoké frekvencie 
bez akejkoľvek straty detailov z filmových či 
hudobných zdrojov. Výsledkom je nádherne 
čistý a realistický zvuk, presne taký, ako ho 
stvoril samotný umelec.

Bezdrôtový subwoofer

Bezdrôtový subwoofer pre neuveriteľné basy 
bez káblov

Prehrávanie DVD a CD

Prehrávanie diskov DVD a CD vám umožní 
vychutnať si všetky vaše filmy aj hudbu

Ostrejší obraz v HD

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) 
videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. 
Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť 
vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – čo 
zaistí viac detailov a realistickejší obraz. 
Progresívne riadkovanie (označené symbolom 
„p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru 
často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí 
skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho 
rozhranie HDMI poskytuje priame digitálne 

pripojenie, ktoré dokáže prenášať 
nekomprimované digitálne video s vysokým 
rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a 
to bez konvertovania do analógového formátu 
– čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a 
zvuku, a to úplne bez šumu.

Flexibilné umiestnenie

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému 
domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť 
ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt 
vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov 
bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na 
stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete 
môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti 
bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku 
z domáceho kina.

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je 
štandardný protokol, ktorý sa používa na 
jednoduché prepojenie počítačov, periférnych 
zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia 
s vysokorýchlostným rozhraním USB majú 
rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na 
rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type 
rozhrania USB. S vysokorýchlostným 
pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše 
zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo 
fotografie a prehrať ich.
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Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre 

iPod/iPhone, Konzola na upevnenie na stenu 
STS1000, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový 
stojan STS1300

• Dodávané príslušenstvo: Sieťový AC adaptér, 
Audiokábel, Batérie pre diaľkové ovládanie, 
Komponentný videokábel, Kompozitný videokábel, 
FM anténa, Kábel HDMI, Sieťový napájací kábel, 
Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 
Adaptér scart, Manuál používateľa, Konzola pre 
upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo 
platnou zárukou

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: JPEG, JPEG HD, Progresívne 

JPEG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, WMV SD, XviD
• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Formát súborov
• Audio: mp3, wma
• Obraz: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Konektor pre iPod/

iPhone, Funkcia MP3 Link, USB
• Zadné pripojenia: AUX IN 1, Komponentný video 

výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), DC 
vstup, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický 
vstup, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 
(ARC)

Vybavenie a vlastnosti
• Easy Link: Audio Return Channel, Automatické 

mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným 
dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, 
Prechod signálu prostredníctvom diaľkového 

ovládania

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 790,6 x 145 x 

57,4 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 2 23 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 182 x 365 x 306 mm
• Hmotnosť subwoofera: 6 kg
• Balenie (Š x V x H): 375 x 411 x 1085 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 14,5 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 1,5" 

výškový reproduktor, 1 x 3" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah reproduktora: 150 - 20k Hz
• Impedancia reproduktora: 8 ohm
• Impedancia výškového reproduktora: 8 ohm
• Typ subwoofera: Aktívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 35 - 200 Hz
• Odpor subwoofera: 8 ohm

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, 
Vzorkovanie videa

Príkon
• Spotreba energie: 35 W
• Zdroj napájania: 27 Vdc; 2,5 A
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
• Spotreba energie subwoofera: 45 W
• Zdroj napájania subwoofera: 220 – 240 V;~50 Hz

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Dráma, Jazz, Rock, Športy
• Frekvenčná odozva: 20 - 20-tisíc Hz
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, 

Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim, 
Ovládanie výšok, stredov a basov

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

• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 400 W

Tuner/Príjem/Vysielanie
• RDS: Názov stanice
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40
•
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