
 

 

Philips
Sistema de cinema em casa 
SoundBar

• Blu-ray
• Compatível com iPod/iPhone

HTS5131
Som surround poderoso, sem confusões

Obcecado pelo som
Desfrute de um som surround mais amplo sem confusões. O Philips SoundBar com Som 
Virtual Surround incorpora um sistema de cinema em casa completo, incluindo a 
reprodução de discos Blu-ray em alta definição, numa só unidade!

Estupenda experiência de som
• Obtenha um som surround amplo com 4 woofers e 2 tweeters
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
• Potência RMS de 400 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o seu cinema em casa
• Concebido para evitar a acumulação de pó e reduzir a distorção do som
• Design curvado do SoundBar para uma distribuição do som mais alargada
• Instalação flexível na parede, mesa ou suporte

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples
• Reproduz discos Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
• Aceda facilmente aos seus vídeos YouTube e fotografias Picasa favoritos



 Som Virtual Surround

O som Virtual Surround da Philips 
proporciona um som surround rico e 
envolvente a partir de um sistema com menos 
de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais 
altamente avançados reproduzem de forma fiel 
as características acústicas que se verificam 
num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer 
fonte estéreo de alta qualidade é transformada 
em som surround multicanais realista. Não 
precisa de comprar altifalantes, fios ou 
suportes de altifalantes extra para desfrutar de 
um som que enche qualquer divisão.

Dolby TrueHD e DTS HD

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus 
discos Blu-ray. O som reproduzido é 
praticamente indistinguível do som de um 
estúdio de gravação, pelo que ouvirá 

exactamente o que os artistas tinham em 
mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master 
Audio Essential completam a sua experiência 
de entretenimento em alta definição.

Reproduza tudo o que deseja

Reproduz praticamente qualquer disco e 
formato multimédia que desejar - quer seja 
disco Blu-ray, DVD, VCD, CD ou dispositivos 
USB. Experimente a conveniência imbatível de 
uma óptima capacidade de reprodução e o 
luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu 
televisor ou sistema de cinema em casa.

Design curvado do SoundBar

Design curvado do SoundBar para uma 
distribuição do som mais alargada

Qualidade de som optimizada

Material especial em rede resistente ao pó 
protege os altifalantes de toda a sujidade que 
possa afectar a distribuição do som.

Instalação flexível

Desfrute da versatilidade deste sistema de 
cinema em casa, que permite a instalação onde 
mais desejar. Quer seja num suporte para TV, 
numa mesa ou montado na parede, o produto 
tem um aspecto sensacional e um 
funcionamento exemplar. Pode controlar a 
decoração da sua casa sem ter de 
comprometer a sua experiência de cinema em 
casa.
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Acessórios
• Acessórios compatíveis: Base para iPod/iPhone 

DCK3060, Suporte para mesa STS1100, Suporte 
de chão STS1300, Adaptador USB Wi-Fi 
WUB1110

• Acessórios incluídos: Pilhas para telecomando, 
Antena FM, Cabo Music iLINK, Cabo de 
alimentação, Manual de início rápido, 
Telecomando, Manual do utilizador, Cabo de 
vídeo, Suporte para montagem na parede, Folheto 
de garantia mundial

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progressivo, PNG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Suporte de leitura óptica
• Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Formato de ficheiros
• Áudio: aac, mka, mp3, wma
• Imagem: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: Music iLINK, USB
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo 

composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada 
óptica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, 
Saída HDMI 1.4 (ARC), Ficha da base para iPod/
iPhone, Wi-Fi USB

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 945 x 179 x 96 mm
• Peso da unidade principal: 5 kg
• Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
• Peso do subwoofer: 3,6 kg
• Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

• Embalagem (L x A x P): 1010 x 601 x 186 mm
• Peso incl. embalagem: 13 kg

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mapeamento automático das entradas de áudio, 
Reprodução com um só toque, Modo standby com 
um só toque, Comunicação do telecomando, 
Standby do sistema

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 tweeter 

de 1", 2 woofers de 2,5"
• Limites freq. do altifalante: 150 - 20 000 Hz
• Impedância do altifalante: 6 ohms
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer de 6"
• Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohms

Imagem/visualização
• Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento 
da resolução de vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 115 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W

Som
• Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, 

Notícias, Original
• Melhoramento do som: Intensificador de diálogos, 

DoubleBass, FullSound, Modo Nocturno, 
Controlos de Graves e Agudos

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio 
de alta resolução DTS-HD

• Potência de saída do altifalante: 100 W x 2
• Potência de saída do subwoofer: 200 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 400 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Número de canais predefinidos: 40
•
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* Para actualizar para obter acesso ao YouTube e ao Picasa, visite 
www.philips.com/support

* Para mais informações, visite www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

