
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
SoundBar

• Blu-ray
• Obsługa urządzeń iPod/iPhone

HTS5131
Potężny dźwięk przestrzenny bez bałaganu
Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się dźwiękiem przestrzennym bez bałaganu. Philips SoundBar z technologią Virtual 
Surround Sound to urządzenie wyposażone w funkcje pełnego zestawu kina domowego, 
w tym możliwość odtwarzania płyt Blu-ray HD.

Znakomite doznania dźwiękowe
• Ciesz się potężnym dźwiękiem przestrzennym dzięki 4 głośnikom niskotonowym i 2 

wysokotonowym
• Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
• Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
• Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu
• Zaprojektowane, aby zapobiec osiadaniu kurzu i ograniczyć zniekształcenia dźwięku
• Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar zapewnia szersze 

rozprzestrzenianie się dźwięku
• Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku

Po prostu ciesz się rozrywką
• Odtwarzanie płyt Blu-ray, DVD, VCD i CD oraz zawartości urządzeń USB
• Łatwy dostęp do ulubionych filmów w serwisie YouTube i zdjęć w serwisie Picasa



 Virtual Surround Sound

Technologia Virtual Surround Sound 
opracowana przez firmę Philips pozwala 
uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy 
pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 
głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy 
przestrzenne wiernie oddają charakterystykę 
fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym 
środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło 
dźwięku stereo wysokiej jakości jest 
przekształcane w naturalny, wielokanałowy 
dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować 
dodatkowych głośników, przewodów ani 
stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe 
pomieszczenie.

Dolby TrueHD i DTS-HD

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master 
Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray 
dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk 
jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od 
wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, 

co było zamysłem twórców. Formaty Dolby 
TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential 
stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich 
wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Odtwarzanie wielu formatów

Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich 
formatów płyt i plików multimedialnych, w tym 
płyt Blu-ray, DVD, VCD i CD oraz plików z 
urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę 
związaną z odtwarzaniem wielu formatów za 
pomocą jednego urządzenia i możliwością 
prezentowania plików multimedialnych na 
ekranie telewizora lub zestawu kina 
domowego.

Zaokrąglona konstrukcja zestawu 
głośnikowego SoundBar

Zaokrąglona konstrukcja zestawu 
głośnikowego SoundBar zapewnia szersze 
rozprzestrzenianie się dźwięku

Optymalna jakość dźwięku

Specjalny siatkowy materiał odporny na kurz 
chroni głośniki przed brudem, który mógłby 
wpłynąć na rozprzestrzenianie się dźwięku.

Swobodny montaż

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu 
kina domowego, która umożliwia umieszczenie 
go w dowolnym miejscu — na stojaku, 
podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na 
położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i 
działa bez zarzutu. Nareszcie możesz 
zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez 
konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych 
z sal kinowych.
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Akcesoria
• Zgodne akcesoria: Podstawka dokująca do 

odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone DCK3060, 
Podstawa na biurko STS1100, Podstawa 
podłogowa STS1300, Adapter Wi-Fi USB, 
WUB1110

• Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota zdalnego 
sterowania, Antena FM, Przewód Music iLINK, 
Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, 
Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja obsługi, Kabel 
wideo, Wspornik naścienny, Broszura gwarancyjna 
(cały świat)

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Powiększenie

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Odtwarzane nośniki optyczne
• Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Format plików
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG
• Filmy: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Music iLINK, USB
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Kompozytowe 

wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście 
cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, 
Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), 
Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu 
iPhone, Wi-Fi USB

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

945 x 179 x 96 mm
• Waga jednostki centralnej: 5 kg
• Subwoofer (głośnik niskotonowy) 

(szer. x wys. x głęb.): 123 x 309 x 369 mm
• Waga subwoofera: 3,6 kg
• Długość przewodu subwoofera: 3 m

• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 
1010 x 601 x 186 mm

• Waga wraz z opakowaniem: 13 kg

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał dźwiękowy 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb 
gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, 
Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, 
Tryb gotowości

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 

wysokotonowy 1", 2 niskotonowe 2,5"
• Pasmo przenoszenia głośnika: 150–20 000 Hz
• Impedancja głośnika: 6 om
• Typ subwoofera: Pasywny
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
• Impedancja subwoofera: 3 om

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie 
rozmiaru wideo

Moc
• Pobór mocy: 115 W
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Dźwięk
• Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, 

Wiadomości, Oryginalny
• Funkcje poprawy dźwięku: Mechanizm poprawy 

dialogów, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, 
Regulacja tonów wysokich i niskich

• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD

• Moc wyjściowa głośnika: 2 x 100 W
• Moc wyjściowa subwoofera: 200 W
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 400 W

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
•
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* Aby usprawnić dostęp do serwisów YouTube i Picasa, odwiedź 
stronę www.philips.com/support.

* * Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.philips.com/blu-
ray

http://www.philips.com

