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Blu-ray
Compatibil iPod/iPhone

HTS5131
Sunet surround puternic, fără păienjeniş de cabluri
Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de sunet surround intens fără păienjeniş de cabluri. Philips SoundBar cu Sunet 
Virtual Surround încorporează un sistem home theater complet, inclusiv redare discuri 
Blu-ray de înaltă definiţie într-o singură unitate!

Experienţă audio minunată
• Bucuraţi-vă de sunet surround intens cu 4 woofere și 2 tweetere
• Sunet Virtual Surround pentru o experienţă cinematografică realistă
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
• Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru a spori senzaţia de cinematograf la dvs. acasă
• Conceput pentru a preveni acumularea prafului și a reduce distorsiunea sunetului
• Design SoundBar curbat pentru o propagare mai amplă a sunetului
• Poziţionare flexibilă pe perete, masă sau suport

Savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redă discuri Blu-ray, DVD, VCD, CD și dispozitive USB
• Accesaţi clipurile video YouTube și fotografiile Picasa preferate cu ușurinţă



 Sunet Virtual Surround

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce 
sunet surround de calitate de la un sistem 
format din mai puţin de cinci difuzoare. 
Algoritmii spaţiali avansaţi reproduc cu 
precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu 
cu 5.1 canale. Puteţi obţine un sunet surround 
multicanal autentic din orice sursă stereo de 
calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumpăraţi 
boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de 
un sunet cu adevărat spaţial.

Dolby TrueHD și DTS-HD

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio 
Essential oferă cel mai curat sunet de pe 
discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master 

Audio Essential vă completează experienţa de 
divertisment de înaltă definiţie.

Redaţi totul

Redă aproape orice disc și orice format media 
doriţi - indiferent că sunt discuri Blu-ray, DVD-
uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. 
Experimentaţi confortul imbatabil al capacităţii 
excelente de redare și luxul de a partaja fișiere 
media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home 
theater.

Design SoundBar curbat

Design SoundBar curbat pentru o propagare 
mai amplă a sunetului

Calitate optimizată a sunetului

Materialul cu sită rezistent la praf protejează 
boxele de murdăria care ar putea afecta 
propagarea sunetului.

Poziţionare flexibilă

Bucuraţi-vă de flexibilitatea acestui sistem 
Home theater care vă permite să îl poziţionaţi 
după cum doriţi. Așezat fie pe un suport TV, fie 
pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată 
senzaţional și funcţionează ireproșabil. În 
sfârșit, puteţi controla aspectul casei dvs. fără a 
fi necesar să renunţaţi la o experienţă 
uimitoare Home theater.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Staţie de andocare 

DCK3060 pentru iPod/iPhone, Suport pentru masă 
STS1100, Suport de podea STS1300, Adaptor USB 
Wi-Fi WUB1110

• Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, 
Antenă FM, Cablu iLINK pentru muzică, Cablu de 
alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă, 
Manual de utilizare, Cablu video, Dispozitiv de 
montare pe perete, Certificat de garanţie 
internaţională

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK, USB
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video 

compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare 
optică digitală, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire 
HDMI 1.4 (ARC), Mufă pentru staţie de andocare 
iPod/iPhone, Wi-Fi USB

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 945 x 179 x 96 mm
• Greutate unitate principală: 5 kg
• Subwoofer (l x î x A): 123 x 309 x 369 mm
• Greutate subwoofer: 3,6 kg

• Lungime cablu subwoofer: 3 m
• Ambalaj (l x Î x A): 1010 x 601 x 186 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg

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

Mapare intrare audio automată, Redare la o singură 
atingere, Mod standby la o singură atingere, 
Telecomandă-Trecere, Sistem în standby

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 tweeter 

de 1", 2 woofere de 2,5"
• Interval de frecvenţe boxă: 150 - 20k Hz
• Impedanţă boxe: 6 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 

i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 115 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: <0,3 W

Sunet
• Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
• Caracteristici superioare sunet: Îmbunătăţire 

dialog, DoubleBass, FullSound, Mod Noapte, 
Control înalte și joase

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Audio de rezoluţie înaltă DTS-HD

• Putere de ieșire difuzor: 100 W x 2
• Putere de ieșire subwoofer: 200 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 400 W

Durabilitate
• Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40
•
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* Pentru upgrade pentru acces la YouTube și Picasa, vizitaţi 
www.philips.com/support

* Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

