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Philips SoundHub
Sistema de Cinema em 
Casa

Reprodução Blu-ray 3D

HTS5220
Obcecado pelo som

Som realista com um estilo perfeito
Faça parte da nova experiência HD com este elegante sistema de cinema em casa com Blu-
ray. Tweeters de topo suave incorporados nestes altifalantes de alta qualidade proporcionam 
uma excelente nitidez de som. A experiência de assistir a um filme nunca mais será a mesma.

A melhor experiência de audição
• Som limpo para som nítido e detalhado maravilhoso
• Tweeters de topo suave para som puro e nitidez de voz
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
• Potência RMS de 400 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Design elegante com materiais de qualidade para combinar com o seu televisor plano

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
• BD-Live* (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
• A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
• Compatível com WiFi para acesso fácil a todo o seu entretenimento
• Base opcional para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone



 Blu-ray Full HD 3D

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua 
própria sala de estar com um televisor Full HD 
3D. O Active 3D utiliza a última geração em 
ecrãs de comutação rápida para uma 
profundidade e realismo autênticos numa 
resolução HD de 1080x1920. Se vir estas 
imagens através de uns óculos especiais, com 
lentes direita e esquerda temporizadas para 
abrir e fechar em sincronização com as 
imagens alternadas, a experiência de 
visualização em Full HD 3D é criada. Os 
lançamentos de filmes 3D em Blu-ray 
oferecem uma ampla selecção de conteúdos de 
alta qualidade. O Blu-ray também fornece som 
surround descomprimido para uma 
experiência áudio incrivelmente real.

Som cristalino

Com o som cristalino da Philips poderá 
distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro 
da forma como este deve ser ouvido e como o 
artista ou o realizador o concebeu! O som 
cristalino reproduz a fonte de som - 
independentemente de ser um filme de acção, 
uma música ou um espectáculo ao vivo - de 
forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. 
Os sistemas de cinema em casa da Philips com 
som cristalino mantêm o processamento de 
áudio para um nível mínimo, preservando a 
pureza do conteúdo de áudio original. O 
resultado é uma maior precisão sonora 
oferecida aos seus ouvidos.

Tweeters de topo suave

Os tweeters de topo suave reproduzem 
nitidamente frequências elevadas e médias que 
melhoram a clareza geral do som das colunas.

Dolby TrueHD e DTS HD

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus 
discos Blu-ray. O som reproduzido é 
praticamente indistinguível do som de um 
estúdio de gravação, pelo que ouvirá 
exactamente o que os artistas tinham em 
mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master 
Audio Essential completam a sua experiência 
de entretenimento em alta definição.

Potência RMS de 400 W

Potência RMS de 400 W que oferece um 
excelente som para filmes e música

Design elegante

Design elegante com materiais de qualidade 
para combinar com o seu televisor plano

BD-Live (Perfil 2.0)

BD-Live expande ainda mais os horizontes do 
seu mundo de alta definição. Receba conteúdo 
actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à 
Internet. E desfrute de surpresas empolgantes 
como conteúdo exclusivo transferível, eventos 
ao vivo, conversações em directo, jogos e 
compras on-line. Mantenha-se na crista da 
onda de alta definição com a reprodução de 
discos Blu-ray e BD-Live.

Compatível com WiFi

Compatível com WiFi para acesso fácil a todo 
o seu entretenimento
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Manual 

de início rápido, Telecomando, 2 x pilhas AAA, 
Antena FM, Folheto de garantia mundial, Cabo 
SCART para RCA

• Acessórios compatíveis: Base para iPod DCK3060, 
Adaptador USB Wi-Fi WUB1110

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, WAV
• Suporte de reprodução: DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB, 
CD MP3, CD WMA

• Taxas de bits MP3: 112 - 320 kbps

Imagem/Visualização
• Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Varrimento progressivo, Aumento da 
resolução de vídeo

Som
• Potência total (RMS): 400 W
• Frequência de resposta: 40-20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: >65 dB
• Sistema de som: Dolby True HD, Estéreo, Dolby 

Prologic II, DTS, Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital Plus

• Definições do equalizador: Acção, Rock, Clássico, 
Concerto, Drama, Jazz, Desporto

• Melhoramento do som: Modo Nocturno, Dolby 
Virtual Speaker, DoubleBass, FullSound, Controlos 
de Graves e Agudos

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG, GIF
• Suporte de reprodução: DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, CD-R/RW, Unidade flash USB
• Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, 

Apresentação de diapositivos com música

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Número de canais áudio predefinidos: 40

Altifalantes
• Impedância do altifalante satélite: 6 ohms
• Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohms
• Limites de freq. do subwoofer: 40 - 150 Hz
• Tipo de subwoofer: Passivo

Conectividade
• Acesso a conteúdos: DLNA
• Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, 

Entrada MP3, Wi-Fi USB
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada digital 

coaxial, Saída de vídeo componente, Saída de vídeo 
composto (CVBS), Ligação à base, Conectores de 
altifalante fáceis de encaixar, Antena FM, Saída 
HDMI 1.4 (ARC), LAN

Alimentação
• Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
• Consumo de energia: 100 W

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

434 x 253 x 129 mm
• Peso da unidade: 3,6 kg
• Largura do altifalante dianteiro: 114 mm
• Altura do altifalante dianteiro: 316 mm
• Profundidade do altifalante dianteiro: 114 mm
• Peso do altifalante dianteiro: 1,03 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

196 x 395 x 342 mm
• Peso do subwoofer: 5,25 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

580 x 412 x 410 mm

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: avi, AVCHD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
• Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-R/RE 2.0, 

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

• Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, 
PAL

•
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