
 

 

Philips
Система за домашно 
кино SoundBar

• Blu-ray
• Готово за iPod/iPhone

HTS5131
Широк съраунд звук, без плетеница от кабели
Завладяващ звук
Наслаждавайте се на широк съраунд звук без плетеница от кабели. Philips SoundBar 
с виртуален съраунд звук ви дава пълна система за домашно кино, включително 
възпроизвеждане на Blu-ray дискове с висока детайлност, в едно устройство!

Прекрасно изживяване при слушане
• Осигурява широк съраунд звук с 4 басови високоговорителя и 2 високоговорителя за 
високи честоти

• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
• Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
• 400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• Проектирана да предотвратява натрупването на прах и да намалява изкривяването на 
звука

• SoundBar със заоблен дизайн за по-пространствен звук
• Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• Възпроизвежда Blu-ray дискове, DVD, VCD, CD и USB устройства
• Гледайте с лекота любимите си видеоклипове в YouTube и снимки в Picasa



 Виртуален съраунд звук

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава 
богат и поглъщащ обемен звук от по-малко 
от 5-канална възпроизвеждаща система. 
Силно усъвършенстваните пространствени 
алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите 
характеристики, които възникват в идеална 
среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки 
висококачествен стерео източник се 
превръща във вярно възпроизвеждан, 
многоканален обемен звук. Не е 
необходимо да купувате допълнителни 
тонколони, кабели или стойки за 
високоговорители, за да оцените 
изпълващия помещението звук.

Dolby TrueHD и DTS-HD

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
Essential осигуряват най-качествения звук от 
вашите Blu-ray дискове. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 

чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master 
Audio Essential допълват цялостното ви 
развлечение с висока детайлност.

Възпроизвеждайте всичко

Възпроизвеждайте практически всеки диск 
и всички мултимедийни формати, които 
искате - били те Blu-ray дискове, DVD, VCD, 
CD или USB устройства. Убедете се в 
ненадминатото удобство на големите 
възможности за възпроизвеждане и в лукса 
да показвате мултимедийните си файлове на 
телевизора или на системата за домашно 
кино.

SoundBar със заоблен дизайн

SoundBar със заоблен дизайн за по-
пространствен звук

Оптимизирано качество на звука

Специалният противопрахов мрежест 
материал предпазва високоговорителите от 
праха, който може да повлияе на 
разпространението на звука.

Гъвкаво разполагане

Насладете се на универсалността на тази 
система за домашно кино, която позволява 
да я поставите, където пожелаете. 
Независимо дали ще стои на стойка, върху 
шкафче или монтиран на стена, продуктът 
изглежда невероятно и работи 
безкомпромисно. Вие най-сетне ще можете 
да решите как да изглежда домът ви, без да 
се отказвате от невероятното изживяване 
на системата за домашно кино.
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Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Поставка за iPod/iPhone 

DCK3060, Настолна поставка STS1100, Стойка 
за под STS1300, Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB

• Аксесоари в комплекта: Батерии за 
дистанционното, FM антена, Кабел Music iLINK, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Ръководство за 
потребителя, Видео кабел, Конзола за 
монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял 
свят

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, 

WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus 

HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, 
DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Снимки: GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Music 

iLINK, USB
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Изход за композитно видео (CVBS), Цифров 
коаксиален вход, Цифров оптичен вход, 
Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход 
(ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Wi-
Fi USB

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 945 x 179 x 

96 мм
• Тегло на главното устройство: 5 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 123 x 309 x 369 мм
• Тегло на събуфъра: 3,6 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 1010 x 601 x 186 мм
• Тегло вкл. опаковката: 13 кг

Удобство
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 
управление - команди през домашната мрежа, 
Готовност на системата

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Мембрани на високоговорители от всяка 
страна: 1 x 1" високоговорител за високи 
честоти, 2 x 2,5" басови високоговорители

• Честотен диапазон на високоговорителя: 150 - 
20 000 Hz

• Импеданс на тонколоната: 6 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6" високоговорител 
за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Power
• Потребявана мощност: 115 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

Звук
• Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, 
Новини, Оригинална

• Подобрение на звука: Подобряване на диалога, 
DoubleBass, FullSound, Нощен режим, 
Регулиране на високи и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, 
DTS-HD аудио с висока детайлност

• Изходна мощност на високоговорителите: 100 
W x 2

• Изходна мощност на събуфъра: 200 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 400 W

Устойчивост
• Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40
•
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* За да направите надстройката за достъп до YouTube и Picasa, 
посетете www.philips.com/support

* За повече информация посетете www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

