
 

SoundBar

 

Philips SoundBar
Home Theater

Reproduz DVD

HTS5120
Obcecados por som

Som surround excelente gerado por uma SoundBar superfina
Deixe-se levar pelo som surround multicanal com qualidade de cinema sem caixas acústicas e fios 
ao seu redor. Esta Philips SoundBar incorpora um Sistema de Home Theater completo, incluindo 
reprodução de DVD, em uma única barra. Faça da sua noite de cinema um momento especial!

Excelente experiência sonora
• Caixas acústicas com design superfino para um som surround real
• Dolby Virtual Speaker para um som surround real
• Os 280 W RMS de potência proporcionam um excelente som para filmes e músicas

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Design SoundBar superfino com alto-falantes planos
• Design SoundBar com encaixe perfeito para uma Flat TV de 32" ou maior
• Painel de toque para um controle intuitivo de reprodução e volume
• Subwoofer wireless para graves incríveis sem o uso de fios
• Colocação flexível na parede, sobre a mesa ou suporte

Conecte e divirta-se
• Reprodução de DVD e CD para curtir todos os seus filmes e músicas
• Imagens mais nítidas em alta definição com HDMI 1080p
• O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
• Dock opcional para reproduzir o conteúdo do seu iPod/iPhone com toda praticidade



 Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker é uma sofisticada 
tecnologia de virtualização de áudio que 
produz um som surround rico e envolvente, 
gerado por duas caixas acústicas. Algoritmos 
espaciais altamente avançados reproduzem 
fielmente as características sonoras que 
ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. 
A reprodução de DVD é aprimorada pela 
expansão do ambiente de dois canais. Quando 
combinada com o processamento Dolby Pro 
Logic II, qualquer origem de áudio estéreo de 
alta qualidade é transformada em um som 
surround multicanal real. O som envolve todo 
o ambiente: não há necessidade de caixas 
acústicas, fios ou suportes extras.

Caixas acústicas com design superfino

As caixas acústicas superfinas proporcionam 
uma experiência de som surround sem 
distorções em um design compacto e elegante. 
Os tweeters de domo macio em seda com um 
poderoso sistema de ímã de neodímio 
capturam as freqüências médias e altas sem 
perda de detalhes em filmes ou músicas. O 
resultado é um som incrivelmente nítido e real, 
exatamente como artista deseja.

Subwoofer wireless

Subwoofer wireless para graves incríveis sem o 
uso de fios

Reprodução de DVD e CD

Reprodução de DVD e CD para curtir todos 
os seus filmes e músicas

Imagens em HD mais nítidas

O aprimoramento HDMI 1080p fornece 
imagens extremamente nítidas. Filmes em 
definição padrão agora podem ser assistidos 
em verdadeira resolução de alta definição, 
garantindo mais detalhes e imagens mais 
realistas. O Progressive Scan (representado 
pela letra "p" em "1080p') elimina a 
predominância da estrutura linear em telas de 
TV possibilitando imagens implacavelmente 

nítidas. Para fechar com chave de ouro, o 
HDMI permite fazer uma conexão digital capaz 
de transmitir vídeo HD digital não compactado 
e áudio multicanal digital sem conversões para 
o modo analógico, fornecendo imagens e 
qualidade de som perfeitos e sem nenhum 
ruído.

Colocação flexível

Aproveite a versatilidade deste aparelho de 
Home Theater que pode ser colocado onde 
você desejar. Seja em um suporte de TV, sobre 
uma mesa ou montado na parede, o produto 
fica sensacional e funciona sem interrupções. 
De uma só vez, você tem o controle da 
aparência da sua casa, sem abrir mão de uma 
incrível experiência de home theater.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de 
protocolo usado de forma conveniente para 
conectar PCs, periféricos e equipamentos 
eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de 
alta velocidade apresentam uma taxa de 
transferência de dados de até 480 Mbps - 
superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB 
originais. Com o link USB 2.0 de alta 
velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, 
selecionar o filme, a música ou a foto e 
reproduzir.
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Acessórios
• Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone 

DCK3060, Suporte para instalação em parede 
STS1000, Suporte para instalação sobre a mesa 
STS1100, Base STS1300

• Acessórios inclusos: 2 x cabos de alimentação, 
Adaptador AC, Cabo de áudio, Pilhas para 
controle remoto, Cabo vídeo componente, cabo 
de vídeo composto, Antena FM, Cabo HDMI, Guia 
para início rápido, Controle remoto, Manual do 
Usuário, Suporte para instalação em parede, 
Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WMA
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação: JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressivo
• Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/

reprodução de música, Girar, Zoom

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Mídia de reprodução óptica
• Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Formato de arquivo
• Áudio: mp3, wma
• Imagem: JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Entrada para iPod/

iPhone, MP3 Link, USB
• Conexões traseiras: AUX IN 1, Saída de vídeo 

componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), 
Entrada DC, Entrada digital coaxial, Entrada óptica 
digital, Entrada para antena FM, Saída de HDMI

Praticidade
• EasyLink: Canal de retorno de áudio, Mapeamento 

automático da entrada de áudio, Reprodução com 
um toque, Modo de espera com um toque, 
Transição de comandos do controle remoto

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 790,6 x 145 x 

57,4 mm
• Peso da unidade principal: 2,23 kg
• Subwoofer (L x A x P): 182 x 365 x 306 mm
• Peso do subwoofer: 6 kg
• Embalagem (L x A x P): 375 x 411 x 1.085 mm
• Peso, incluindo embalagem: 14,5 kg

Caixas acústicas
• Tipos de caixas acústicas: Integrado à unidade 

principal
• Drivers da caixa acústica em cada lado: 1 x tweeter 

de 1,5", 1 x woofer de 3''
• Faixa de freqüência da caixa acústica: 150 a 20 k Hz
• Impedância de caixa acústica: 8 ohm
• Impedância do tweeter: 8 ohm
• Tipo de subwoofer: Ativo
• Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6"
• Faixa de freqüência do subwoofer: 35 - 200 Hz
• Impedância do subwoofer: 8 ohm

Imagem/tela
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de 
vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 35 W
• Fonte de alimentação: 27 Vdc; 2,5 A
• Consumo de energia no modo de espera: <1 W
• Consumo de energia do subwoofer: 45 W
• Fonte de alimentação do subwoofer: 120 V/230 V; 

50, 60 Hz

Som
• Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, 

Drama, Jazz, Rock, Esportes
• Resposta em freqüência: 20 a 20k Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Recursos de áudio: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual Speaker, Modo noturno, Controle de 
agudos, médios e graves

• Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
DTS Digital Surround, Estéreo

• Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 
280 W

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Número de canais pré-sintonizados: 40
•
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