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Philips SoundBar
Ev sineması

DVD oynatma

HTS5120
Sesin tutkusu

Süper ince SoundBar ile mükemmel surround ses
Kendinizi, etrafınız hoparlörler ve kablolarla çevrili olmadan, sinema benzeri çok kanallı surround 
sese bırakın. Philips SoundBar tek ünitede DVD oynatma da dahil olmak üzere eksiksiz bir ev 
sineması sistemi sunar. Artık akşamınızı özel bir sinema gecesine dönüştürebilirsiniz.

Mükemmel ses deneyimi
• Gerçek surround ses için süper ince hoparlörler
• Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
• 400W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkıșı

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı
• Düz panel hoparlörlerle süper ince SoundBar tasarımı
• 81 cm (32") flat TV veya daha geniși için en uygun SoundBar tasarımı
• Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
• Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz subwoofer
• Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleșim

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• Tüm filmlerin ve müziğin keyfini çıkarabilmeniz için DVD ve CD oynatma
• HDMI 1080p ile daha net yüksek çözünürlüklü görüntüler
• Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
• iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock



 Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir 
sistemden zengin ve üstün bir surround ses 
üreten karmașık bir ses sanallaștırma 
teknolojisidir. Oldukça gelișmiș mekânsal 
algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda 
meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. 
DVD oynatma, 2 kanallı ortam genișletilerek 
geliștirilir. Dolby Pro Logic II ișleme ile 
birleștiğinde yüksek kalitedeki her stereo 
kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese 
dönüștürülür. Odayı dolduran ses için fazladan 
hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın 
almaya gerek yok.

Süper ince hoparlörler

Süper İnce Hoparlörler, benzersiz surround 
sesi ince ve zarif bir tasarımda keșfetmenizi 
sağlar. Güçlü Neodimyum mıknatıs sistemi 
içeren ipek yumușaklığındaki dome tweeter'lar, 
orta ve yüksek frekansları mükemmel șekilde 
yakalayarak film veya müzik kaynaklarından 
gelen hiç bir ayrıntının kaybolmamasını sağlar. 
Sonuçta sanatçının istediği gibi üstün netlikte, 
gerçek sesler ortaya çıkar.

Kablosuz subwoofer

Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz 
subwoofer

DVD ve CD Oynatma

Tüm filmlerin ve müziğin keyfini çıkarabilmeniz 
için DVD ve CD oynatma

Daha net HD görüntüler

HDMI 1080p geliștirme, kristal netliğinde 
görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip 
filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın 
görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama 
ile izlenebilir. Așamalı Tarama özelliği 
("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında 
yaygın rastlanan titreșimli görüntüyü ortadan 
kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son 
olarak HDMI, sıkıștırılmamıș dijital HD videoyu 
ve dijital çok kanallı sesi analoga 
dönüștürmeden tașıyabilen bir doğrudan dijital 
bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmıș 
mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Esnek yerleșim

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema 
sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV 
standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara 
monte edilmiș olarak kullanabileceğiniz bu 
ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalıșır. 
Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması 
deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüșü 
hakkında kontrolü ele alın.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre 
birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca 
bağlamak için kullanılan bir protokol 
standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri 
aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına 
karșılık 480 Mb/s'ye kadar ulașır. Yüksek Hızlı 
USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek șey, 
USB cihazınızı takmak, film, müzik veya 
fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

İsteğe bağlı dock

Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize 
bağlayın ve iPod ve iPhone'daki müzik, video ve 
fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı 
satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.
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Aksesuarlar
• Uyumlu aksesuarlar: iPod/iPhone için DCK3060 

Dock, STS1000 Duvara montaj dirseği, STS1100 
Masa üstü standı, STS1300 Zemin standı

• Birlikte verilen aksesuarlar: AC Adaptörü, Ses 
Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Komponent 
Video kablosu, Kompozit video kablosu, FM anteni, 
HDMI kablosu, Güç kablosu, Hızlı bașlangıç 
kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Scart adaptörü, 
Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj aparatı, Dünya 
Çapında Garanti belgesi

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma
• Sıkıștırma formatı: JPEG, JPEG HD, Așamalı JPEG
• Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt 

gösterisi, Büyütme

Video Oynatma
• Sıkıștırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, WMV SD, XviD
• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Optik Oynatma Ortamı
• Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Dosya Formatı
• Ses: mp3, wma
• Görüntü: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Bağlantı
• Ön / Yan bağlantılar: iPod/iPhone Jakı, MP3 Link, 

USB
• Arka Bağlantılar: AUX GİRİȘİ 1, Komponent Video 

çıkıșı, Kompozit video (CVBS) çıkıșı, DC Giriși, 
Dijital koaksiyel giriș, Dijital optik giriș, FM Anteni 
Soketi, HDMI 1.4 çıkıș (ARC)

Kullanılabilirlik
• EasyLink: Ses Dönüș Kanalı, Otomatik ses giriși 

eșleme, Tek dokunușla oynatma, Tek dokunușla 
bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiși

Boyutlar
• Ana Ünite (G x Y x D): 790,6 x 145 x 57,4 mm
• Ana Ünite Ağırlığı: 2,23 kg
• Subwoofer (G x Y x D): 182 x 365 x 306 mm
• Subwoofer Ağırlığı: 6 kg
• Ambalaj (G x Y x D): 375 x 411 x 1085 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,5 kg

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleșik
• Her iki taraftaki Hoparlör Sürücüsü: 1 x 1,5" 

tweeter, 1 x 3" woofer
• Hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
• Hoparlör Empedansı: 8 ohm
• Tweeter Empedansı: 8 ohm
• Subwoofer tipi: Aktif
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6 inç woofer
• Subwoofer frekans aralığı: 35 - 200 Hz
• Subwoofer empedansı: 8 ohm

Görüntü/Ekran
• Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Așamalı Tarama, Video geliștirme

Güç
• Güç tüketimi: 35 W
• Güç kaynağı: 27Vdc; 2,5A
• Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W
• Subwoofer Güç tüketimi: 45 W
• Subwoofer Güç kaynağı: 220-240V;~50Hz

Ses
• Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, 

Jazz, Rock, Spor
• Frekans tepkisi: 20 - 20k Hz
• Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
• Ses Geliștirme: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual Hoparlör, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas 
Kontrolü

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

• Toplam Güç RMS %30 THD: 400 W

Tuner/Alım/İletim
• RDS: İstasyon Adı
• Radyo Bantları: FM
• Kanal Hafıza Sayısı: 40
•
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