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Възпроизвеждане на DVD

HTS5200
Завладяващ звук

Реалистичен звук и перфектен стил
Наслаждавайте се на филмите, музиката и телевизията с прекрасен съраунд звук. С 
вграден DVD плейър, развлечението никога не е изглеждало толкова елегантно с 
тази мултимедийна система за домашно кино.

Превъзходно изживяване при слушане
• Кристално чист звук за превъзходна яснота и звукови детайли
• Меки куполни високоговорители за високи честоти за чист звук и ясен глас
• DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
• 400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Елегантна конструкция с прекрасни материали, които да отговарят на плоския ви 
телевизор

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Възпроизвеждане на DVD и CD, за да се наслаждавате на всички свои филми и музика
• По-ясен образ с висока детайлност с HDMI 1080p
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

• Допълнителна поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod или iPhone



 Кристално чист звук

С Crystal Clear Sound на Philips вече ще 
можете да усетите и се насладите на всеки 
звуков детайл - по начина, по който е 
замислен от изпълнителя и режисьора! 
Crystal Clear Sound възпроизвежда звуковия 
източник - екшън филм, мюзикъл или 
изпълнение на живо - достоверно, 
прецизно и без никакво изкривяване. 
Системите за домашно кино на Philips с 
Crystal Clear поддържат аудио обработката 
на минимум, като запазват чистотата на 
оригиналното аудио съдържание. 
Резултатът е чудесна звукова точност за 
вашите уши.

Меки високоговорители за високи 
честоти

Меките куполни високоговорители за 
високи честоти възпроизвеждат ясни 
високи и средни честоти, което засилва 
общата чистота на звука.

Елегантна конструкция

Елегантна конструкция с прекрасни 
материали, които да отговарят на плоския 
ви телевизор

Възпроизвеждане на DVD и CD

Възпроизвеждане на DVD и CD, за да се 
наслаждавате на всички свои филми и 
музика

Връзка с високоскоростен USB 2.0

Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 

трябва да направите, е да включите USB 
устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.

400 W RMS мощност

400 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Вграден DTS и Dolby Digital декодер 
премахва нуждата от външен декодер, като 
обработва всичките шест канала звукова 
информация, за да осигури пространствено 
звуково усещане и поразително естествено 
чувство за реализъм и динамика на 
обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява 
петканален звук от произволен източник на 
стереосигнал.

EasyLink

EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства, например DVD 
плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с 
едно дистанционно управление. Използва 
стандартния протокол HDMI CEC за 
споделяне на функции между устройствата 
чрез HDMI кабела. С едно натискане на 
бутон можете да управлявате 
едновременно всички свързани устройства 
с възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.
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Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Поставка за iPod/iPhone 

DCK3060
• Аксесоари в комплекта: Батерии за 
дистанционното, Ръководство за бърз старт, FM 
антена, Дистанционно управление, SCART 
конвертор, Кабели за тонколони, Ръководство 
за потребителя, Видео кабел, Листовка с 
гаранция за цял свят

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-

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

Файлов формат
• Аудио: mp3, wma
• Снимки: JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: MP3 Link, 

USB
• Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, 
Изход на компонентно видео, Изход за 
композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален 
вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, Гнездо 
за FM антена, HDMI изход, Гнездо за поставяне 
на iPod/iPhone

Удобство
• EasyLink (HDMI-CEC): Автоматично задаване на 
аудио входове, Изпълнение с едно докосване, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 434 x 253 x 

129 мм
• Тегло на главното устройство: 3,6 кг
• Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 114 x 

316 x 114 мм
• Тегло на сателитния високоговорител: 1,03 кг
• Дължина на кабела на сателитния 
високоговорител: 2 м

• Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 395 x 342 мм
• Тегло на събуфъра: 5,25 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 4 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 397 x 406 x 578 мм
• Тегло вкл. опаковката: 13,16 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 сателитни 
високоговорителя

• Мембрани на сателитните високоговорители: 1 
x 3" високоговорител за ниски честоти, 1 
високоговорител за високи честоти

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
150 - 20 000 Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Мощност
• Потребявана мощност: 100 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

Звук
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Classic, 
Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт

• Честотен обхват: 20-20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, 
Тонколона Dolby Virtual, Нощен режим, 
Регулиране на високи, средни и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
DTS цифров обемен звук, Стерео

• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 400 W

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40
•
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