
 

 

Philips
Soundbar házimozi

Blu-ray
iPod/iPhone-hoz felkészített

HTS5131
Hatalmas surround hangzás, rendetlenség nélkül
A hangzás bűvöletében
Élvezze a széles surround hangzást rendetlenség nélkül. A virtuális surround hangzást 
nyújtó Philips SoundBar magába foglal egy komplett házimozi-rendszert, beleértve a 
nagyfelbontású Blu-ray lemezek lejátszását lehetővé tevő egységet is.

Nagyszerű hangélmény
• Élvezze a széles surround hangzást 4 mélyhangszóróval és 2 magashangszóróval
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
• 400 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• A kialakítás lassítja a por lerakódását és csökkenti a hangtorzítást
• Ívelt tervezésű SoundBar a szélesebb hangterítésért
• Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Lejátszás Blu-ray lemezekről, DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
• Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése



 Virtuális surround hangzás

A Philips Virtuális surround hangzás funkciója 
sokoldalú és magával ragadó térhatást hoz 
létre kevesebb, mint öt hangfalból álló 
rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott 
térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az 
ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási 
jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó 
hangforrással megvalósítható az élethű, 
többcsatornás surround hangzás. Nincs 
szükség új hangszórókra, vezetékekre és 
állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen 
betöltse a helyiséget.

Dolby TrueHD és DTS-HD

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray 
lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan 

azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A 
Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által 
nyújtott élményt.

Játsszon le mindent!

A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és 
formátumról lehetséges - Blu-ray lemezről, 
DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-
eszközökről egyaránt. Élvezze az 
összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és 
médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy 
házimozi-rendszerén.

Ívelt tervezésű SoundBar

Ívelt tervezésű SoundBar a szélesebb 
hangterítésért

Optimalizált hangminőség

A rács különleges porálló anyaga védi a 
hangsugárzókat a hangterítést befolyásoló 
szennyeződésekkel szemben.

Rugalmas elhelyezés

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető 
házimozi-rendszernek a sokoldalúságát! A TV-
állványra, asztalra vagy falra szerelhető 
készülék külseje és működése egyaránt 
szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, 
miközben nem kell lemondania a házimozi 
csodálatos élményéről sem.
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: DCK3060 dokkoló (iPod/

iPhone), STS1100 asztali állvány, STS1300 
padlóállvány, WUB1110 Wi-Fi USB adapter

• Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, FM 
antenna, Music iLINK kábel, Hálózati tápkábel, 
Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, 
Felhasználói kézikönyv, Videokábel, Fali tartó, 
Nemzetközi garancialevél

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Képek: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit 

video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-
antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), iPod/
iPhone dokkolócsatlakozó, Wi-Fi USB

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 945 x 179 x 96 mm
• A főegység tömege: 5 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 123 x 309 x 369 mm
• Mélynyomó tömege: 3,6 kg
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 1010 x 601 x 186 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 13 kg

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-feltérképezés, 
Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód 
egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő gombjának 
továbbítása, Készenlét

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók oldalanként: 1 x 1”-es 

magashangszóró, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
• Hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Hangszóró impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 115 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: <0,3 W

Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, 

Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, 

FullSound, Éjszakai mód, Magas/mély hangok 
szabályozása

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio

• Hangszóró kimeneti teljesítménye: 2 x 100 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 400 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
•
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* A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez 
látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support

* További tudnivalókat a www.philips.com/blu-ray weboldalon talál

http://www.philips.com

