
 

 

Philips
Home Cinema SoundBar

Blu-ray
iPod/iPhone ready

HTS5131
Απίστευτος ήχος Surround, χωρίς ακαταστασία
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε ευρύ ήχο Surround χωρίς ακαταστασία. Το Philips SoundBar με Virtual Surround 
αποτελεί ένα πλήρες σύστημα οικιακού κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray υψηλής ανάλυσης, σε μία μόνο μονάδα!

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία
• Απολαύστε ευρύ ήχο Surround με 4 γούφερ και 2 τουίτερ
• Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
• Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας
• Η ισχύς RMS 400W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας
• Σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης και να μειώνει την ηχητική 
παραμόρφωση

• Καμπυλωτή σχεδίαση SoundBar για ευρύτερη διανομή του ήχου
• Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο, σε επιφάνεια τραπεζιού ή σε βάση

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας
• Αναπαράγει δίσκους Blu-ray, DVD, VCD, CD και συσκευές USB
• Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο στο YouTube και στις 
αγαπημένες σας φωτογραφίες στο Picasa



 Ήχος Virtual Surround

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει 
πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από 
ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα 
από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι 
αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά 
αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών 
που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 
καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε 
στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε 
ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν 
χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, 
καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε 
ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

Dolby TrueHD και DTS-HD

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master 
Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο 
από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που 
αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος 
με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του 
στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που 

προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και 
το DTS-HD Master Audio Essential 
ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας 
υψηλής ευκρίνειας.

Παίζει τα πάντα

Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και φορμά 
μέσων που επιθυμείτε - είτε πρόκειται για 
δίσκους Blu-ray, DVD, VCD, CD είτε για 
συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη 
εμπειρία απίστευτης δυνατότητας 
αναπαραγωγής και την πολυτέλεια 
διαμοιρασμού αρχείων μέσων στην 
τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

Καμπυλωτή σχεδίαση SoundBar

Καμπυλωτή σχεδίαση SoundBar για 
ευρύτερη διανομή του ήχου

Βελτιστοποιημένη ποιότητα ήχου

Ένα ειδικό πλέγμα, ανθεκτικό στη σκόνη, 
προστατεύει τα ηχεία από κάθε βρωμιά που 
μπορεί να επηρεάσει τη διανομή του ήχου.

Ευέλικτη τοποθέτηση

Απολαύστε την ευελιξία αυτού του 
συστήματος Home Cinema που μπορείτε να 
τοποθετήσετε όπου θέλετε. Πάνω σε βάση 
τηλεόρασης, σε επιφάνεια τραπεζιού ή 
αναρτημένη σε τοίχο, η συσκευή δεν έχει 
μόνο όμορφη εμφάνιση αλλά παραμένει και 
πλήρως λειτουργική. Για πρώτη φορά 
μπορείτε να καθορίσετε τη διακόσμηση του 
σπιτιού σας χωρίς συμβιβασμούς στο Home 
Cinema.
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* Για να αναβαθμιστείτε και να μπορείτε να συνδεθείτε σε YouTube 
και Picasa, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support

* Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το 
www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

