
 

 

Philips
Home Theater SoundBar

Blu-ray
Compatível com iPod/iPhone

HTS5131
Som Surround excepcional, sem complicação!
Obcecados por som
Curta um Som Surround amplo sem complicação! O Philips SoundBar com Som Virtual 
Surround oferece um Sistema de Home Theater completo, com reprodução de disco 
Blu-ray de alta definição; e tudo isso em um só aparelho!

Excelente experiência sonora
• Som Surround amplo com quatro woofers e dois tweeters
• Som surround virtual para uma experiência cinematográfica mais real
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
• Os 300 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa
• Desenvolvido para evitar o acúmulo de poeira e reduzir a distorção sonora
• SoundBar em design curvo para uma distribuição mais abrangente do som
• Colocação flexível na parede, sobre a mesa ou suporte

Curta todas as suas fontes de entretenimento
• Reproduz discos Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
• Acesse facilmente seus vídeos favoritos do YouTube e suas fotos do Picasa



 Virtual Surround Sound

A tecnologia Som Virtual Surround da Philips 
produz um som surround potente e 
envolvente utilizando um sistema com menos 
de cinco caixas acústicas. Os algoritmos 
espaciais avançados reproduzem as 
características sonoras que ocorrem em um 
ambiente ideal de 5.1 canais. Todas as fontes 
estéreo de alta qualidade são transformadas 
em som surround multicanal real. Você não 
precisa comprar caixas acústicas, suportes ou 
fios adicionais para curtir um som envolvente.

Dolby TrueHD e DTS-HD

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential fornecem o mais puro som de seus 
discos Blu-ray. O áudio reproduzido é 
praticamente indistinguível do áudio original 
gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir 
o que os criadores querem que você ouça. O 

Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential completam sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Reproduza tudo

Reproduza praticamente qualquer disco e 
formato de mídia que você desejar: discos Blu-
ray, DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. 
Experimente a praticidade imbatível da incrível 
capacidade de reprodução e o prazer de 
compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou 
Sistema de Home Theater.

SoundBar com design em curva

SoundBar em design curvo para uma 
distribuição mais abrangente do som

Excelente qualidade sonora

Material em malha especial que evita o 
acúmulo de poeira (que pode interferir na 
distribuição do som) nas caixas acústicas.

Colocação flexível

Aproveite a versatilidade deste aparelho de 
Home Theater que pode ser colocado onde 
você desejar. Seja em um suporte de TV, sobre 
uma mesa ou montado na parede, o produto 
fica sensacional e funciona sem interrupções. 
De uma só vez, você tem o controle da 
aparência da sua casa, sem abrir mão de uma 
incrível experiência de home theater.
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Acessórios
• Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone 

DCK3060, Suporte para instalação sobre a mesa 
STS1100, Base STS1300, Adaptador Wi-Fi USB 
WUB1110

• Acessórios inclusos: Pilhas para controle remoto, 
Antena FM, Cabo Music iLINK, Cabo de energia, 
Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do 
Usuário, Cabo de vídeo, Suporte para instalação 
em parede, Folheto de garantia mundial

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

Reprodução de imagem estática
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressivo, PNG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides 

c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: AVCHD, DivX Plus 

HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Mídia de reprodução óptica
• Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

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

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Music iLINK, USB
• Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída Vídeo 

Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada 
óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, 
Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada DOCK 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, incluindo embalagem: 13 kg

Praticidade
• EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, 

Mapeamento automático da entrada de áudio, 
Reprodução com um toque, Modo de espera com 
um toque, Transição de comandos do controle 
remoto, Modo de espera do sistema

Caixas acústicas
• Tipos de caixas acústicas: Integrado à unidade 

principal
• Drivers da caixa acústica em cada lado: 1 tweeter 

de 1", Dois woofers de 2,5"
• Faixa de freqüência da caixa acústica: 150 a 20 k Hz
• Impedância de caixa acústica: 6 ohm
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6"
• Faixa de freqüência do subwoofer: 20 a 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohm

Imagem/tela
• Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 

1.080p/24qps), Progressive Scan, Aprimoramento 
de vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 115 W
• Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W

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

Notícias, Original
• Recursos de áudio: Tecnologia de aprimoramento 

de voz, DoubleBass, FullSound, Modo noturno, 
Controle de altos e graves

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

• Potência de saída do alto-falante: 75 W x 2
• Potência de saída do subwoofer: 150 W
• Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 

300 W

Sustentabilidade
• Embalagem: Papelão corrugado 80% reciclável

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Número de canais pré-sintonizados: 40
•
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* Para atualizar e obter acesso ao YouTube e Picasa, acesse 
www.philips.com/support

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

http://www.philips.com

