
 

 

„Philips“
2,1 namų kinas

„Blu-ray“ 3D atkūrimas

HTS5220
Sužavėti garsų

Tikroviškas garsas ir nepriekaištingas stilius
Sužinokite, kokia yra naujoji HD televizija, – žiūrėkite per šią stilingą „Philips Blu-ray“ namų 
kino sistemą HTS5220. Minkšti aukštųjų dažnių garsiakalbiai, įmontuoti į „Hi-Fi“ 
garsiakalbius, garantuos nepriekaištingai aiškų garsą. Žiūrėti filmus galėsite jau visiškai kitaip.

Puikiausias garso pojūtis
• „Crystal Clear Sound“ technologija ypatingai aiškiam ir sodriam garsui
• Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai tyram garsui ir balso aiškumui
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
• 400W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Elegantiškas dizainas iš puikių medžiagų tinka jūsų plokščiam televizoriui

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• „BD-Live“* (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės
• „WiFi Ready“ leis patogiai naudotis visomis pramogomis
• Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai



 „Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 
keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 
Be to, „Blu-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį 
garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

Krištolo skaidrumo garsas

Dabar, naudodamiesi „Crystal Clear Sound“ 
technologija, galėsite išskirti ir įvertinti 
kiekvieną garso detalę tokią, kokia ji buvo 
sukurta atlikėjo ar režisieriaus! „Crystal Clear 
Sound“ atkuria garso šaltinį – nesvarbu, ar tai 
būtų veiksmo filmas, ar miuziklas, ar gyvas 
spektaklis – viskas tiksliai ir be jokių 
iškraipymų. „Philips“ namų kino sistemos su 
„Crystal Clear Sound“ technologija iki 
minimumo apdoroja garsą ir išsaugo pradinio 
garso skaidrumą. Dėl to perteikiamas garsas 
yra tikslesnis.

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai atkuria aiškius 
aukštus ir vidutinius dažnius, kurie padidina 
bendrą garsiakalbių garso aiškumą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų 
„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės 
studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, 
todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. 
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos 
pramogų potyrius.

400W RMS galia

400W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui 
ir muzikai

Elegantiškas dizainas

Elegantiškas dizainas iš puikių medžiagų tinka 
jūsų plokščiam televizoriui

„BD-Live“ (2.0 profilis)

„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės 
raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos 
prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. 
Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, 
išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesiogiai 
vykstantys renginiai, pokalbiai, žaidimai ir 
interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. 
Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų 
atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį.

„WiFi Ready“

„WiFi Ready“ leis patogiai naudotis visomis 
pramogomis
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Priedai
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos 

pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 
baterijos, FM antena, Tarptautinės garantijos lapas, 
SCART–RCA laidas

• Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod“, 
WUB1110 Wi-Fi USB adapteris

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, WAV
• Atkuriama medija: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

Garso CD, CD-R/RW, USB atmintinė, MP3-CD, 
WMA-CD

• MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Garsas
• Bendra galia (RMS): 400 W
• Dažninė charakteristika: 40–20 000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Garso sistema: „Dolby True HD“, Stereo, „Dolby 

Prologic II“, DTS, „Dolby Digital“ 5.1, DTS 96/24, 
„Dolby“ virtualus garsiakalbis, „Dolby Digital Plus“

• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Rokas, 
Klasikinis, Koncertas, Drama, Džiazas, Sportas

• Garsumo gerinimas: Nakties režimas, „Dolby“ 
virtualus garsiakalbis, „DoubleBASS“, „FullSound“, 
Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG, GIF
• Atkuriama medija: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, USB atmintinė
• Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, 

Demonstracija su muzika

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatomų kanalų skaičius: 40

Garsiakalbiai
• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų

• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 
000 Hz

• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Prijungimo galimybė
• Prieiga prie turinio: DLNA
• Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, 

MP3 linijos įvadas, Wi-Fi USB
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė 

koaksialinė įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, 
Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Stotelės 
jungtis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio 
jungtys, FM antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), LAN

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Energijos sąnaudos: 100 W

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

434 x 253 x 129 mm
• Komplekto svoris: 3,6 kg
• Priekinio garsiakalbio plotis: 114 mm
• Priekinio garsiakalbio aukštis: 316 mm
• Priekinio garsiakalbio gylis: 114 mm
• Priekinio garsiakalbio svoris: 1,03 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 

196 x 395 x 342 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,25 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

580 x 412 x 410 mm

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: AVI, AVCHD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, „DivX Ultra“, WMV, MKV, XviD
• Atkuriama medija: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-

Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD 
diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 
PAL

•
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