
 

 

Philips
Domáce kino SoundBar

Blu-ray
Vhodné pre iPod/iPhone

HTS5131
Veľkolepý priestorový zvuk bez spleti káblov
Posadnutí zvukom
Zažite veľkolepý priestorový zvuk bez spleti káblov. Zariadenie Philips SoundBar s 
technológiou Virtual Surround Sound v sebe ukrýva dokonalé domáce kino, vrátane 
prehrávania diskov Blu-ray vo vysokom rozlíšení!

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Ponorte sa do priestorového zvuku pomocou 4 basových a 2 výškových reproduktorov
• Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
• Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma
• Navrhnutý tak, že zabraňuje hromadeniu prachu a znižuje skreslenie zvuku
• SoundBar so zaobleným dizajnom pre širší rozptyl zvuku
• Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu
• Prehráva disky Blu-ray, DVD, VCD, CD a obsah zariadení USB
• Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa



 Virtuálny priestorový zvuk

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti 
Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový 
zvuk pomocou systému s menej ako piatimi 
reproduktormi. Špičkové priestorové 
algoritmy verne reprodukujú zvukové 
charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 
5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný 
vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak 
premení na realistický viackanálový 
priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať 
fantastický priestorový zvuk, už nemusíte 
kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Dolby TrueHD a DTS-HD

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio 
Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z 
diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo chceli jeho 
tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD 

Master Audio Essential sú dokonalým 
vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

Prehrajte to všetko

Prehrá prakticky ľubovoľný disk a formát 
médií, ktorý si budete želať – či už disky Blu-
ray, DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení 
USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie 
skvelých možností prehrávania a luxus 
zdieľania mediálnych súborov na televízore a 
systéme domáceho kina.

SoundBar so zaobleným dizajnom

SoundBar so zaobleným dizajnom pre širší 
rozptyl zvuku

Optimalizovaná kvalita zvuku

Špeciálny sieťkový materiál odolný voči prachu 
chráni reproduktory pred akýmikoľvek 
nečistotami, ktoré môžu ovplyvňovať rozptyl 
zvuku.

Flexibilné umiestnenie

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému 
domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť 
ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt 
vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov 
bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na 
stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete 
môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti 
bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku 
z domáceho kina.
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Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre 

iPod/iPhone, Podstavec na stôl STS1100, 
Podlahový stojan STS1300, Wi-Fi USB adaptér 
WUB1110

• Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové 
ovládanie, FM anténa, Kábel Music iLINK, Sieťový 
napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, 
Videokábel, Konzola na upevnenie na stenu, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

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

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup 

kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny 
vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka 
pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor 
na dok pre iPod/iPhone, Wi-Fi USB

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 945 x 179 x 96 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 5 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
• Hmotnosť subwoofera: 3,6 kg
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
• Balenie (Š x V x H): 1010 x 601 x 186 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 13 kg

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim 
jedným dotykom, Prechod signálu 
prostredníctvom diaľkového ovládania, 
Pohotovostný režim systému

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 1" 

výškový reproduktor, 2 x 2,5" basové 
reproduktory

• Frekvenčný rozsah reproduktora: 150 - 20k Hz
• Impedancia reproduktora: 6 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie 
videa

Príkon
• Spotreba energie: 115 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), 

Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Zdokonalenie dialógov, 

DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie 
výšok a basov

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk 
s vysokým rozlíšením DTS-HD

• Výstupný výkon reproduktora: 100 W x 2
• Výstupný výkon subwoofera: 200 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 400 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40
•
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* Ak chcete zariadenie inovovať, aby ste získali prístup na YouTube a 
Picasa, prejdite na stránku www.philips.com/support

* Bližšie informácie nájdete na stránke www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

