
 

 

Philips
Domácí kino 2.1

Přehrávání DVD

HTS5200
Posedlost zvukem

Přirozený zvuk v perfektním stylu
Užijte si filmy, hudbu a televizní programy se skvělým prostorovým zvukem! Bez tohoto 
domácího kina a systému domácí zábavy s vestavěným DVD přehrávačem, jste se ještě 
nikdy tak elegantně nebavili.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
• Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
• Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
• Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Elegantní design s použitím kvalitních materiálů tak, aby odpovídal vašemu televizoru s plochou 

obrazovkou

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Přehrávání disků DVD a CD proto, abyste si mohli vychutnat všechny svoje filmy a hudbu
• Ostřejší obrázky s vysokým rozlišením HDMI 1080p
• Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače
• Volitelný dok pro pohodlné přehrávání z iPodu a iPhonu



 Naprosto čistý zvuk

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti 
Philips budete moci rozlišit a ocenit každičký 
zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to 
zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově 
čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to 
akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, 
přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina 
Philips s křišťálově čistým zvukem využívají 
zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly 
čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je 
větší zvuková přesnost, která se nese k vašim 
uším.

Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou

Kuželové výškové reproduktory s měkkou 
membránou zajišťují čistou reprodukci 
středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak 
průzračnost zvuku reproduktorů.

Elegantní design

Elegantní design s použitím kvalitních materiálů 
tak, aby odpovídal vašemu televizoru s plochou 
obrazovkou

Přehrávání disků DVD a CD

Přehrávání disků DVD a CD proto, abyste si 
mohli vychutnat všechny svoje filmy a hudbu

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je 
standardní protokol, který je obvykle používán 
k připojení počítačů, periférií a spotřebního 
elektronického vybavení. Vysokorychlostní 
USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 
480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB 
zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení 

USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit 
film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Výkon 400 W RMS

Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro 
filmy a hudbu

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby 
Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním 
všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby 
zajistil zážitek z prostorového zvuku a 
ohromující přirozený vjem obklopujícího 
prostředí a dynamické reality. Systém Dolby 
Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové 
zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio 
video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat 
jediným dálkovým ovladačem více zařízení, 
například přehrávače DVD, Blu-ray, televizory 
apod. Využívá oborový standard, protokol 
HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními 
pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím 
tlačítka můžete současně ovládat veškeré 
připojené vybavení kompatibilní s rozhraním 
HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a 
přehrávání lze nyní používat s naprostou 
lehkostí.
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