
 

 

Philips
Home theater 2.1

Redare Blu-ray 3D

HTS5220
Obsedat de sunet

Sunet autentic cu stil perfect
Participaţi la o experienţă HD nouă cu acest elegant sistem home cinema PhilipsBlu-ray 
HTS5220. Tweeterele dom din materiale moi integrate în boxele de înaltă calitate asigură 
o claritate superbă a sunetului. Vizionarea filmelor nu va mai fi niciodată la fel.

Experienţă audio superioară
• Sunet de o claritate excepţională pentru sunet extraordinar de clar și de detaliat
• Tweetere Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
• Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Proiectat cu eleganţă din materiale excelente pentru a se potrivi cu televizorul dvs. plat

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă
• BD-Live* (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• Compatibil WiFi pentru acces ușor la toate tipurile de divertisment
• Staţie de andocare opţională pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone



 Blu-ray Full HD 3D

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. 
sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D 
utilizează dispozitive de comutare rapidă de 
ultimă generaţie pentru profunzime naturală și 
realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. 
Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentilele din stânga și din dreapta în 
sincronizare cu imaginile alternative, se creează 
experienţa de vizionare Full HD 3D cu home 
cinema. Versiunile de filme premium 3D pe 
BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de 
înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea 
sunet surround necomprimat pentru o 
experienţă audio incredibil de reală.

Sunet de claritate excepţională

Cu sunetul de claritate excepţională de la 
Philips, acum veţi putea percepe și aprecia 
fiecare detaliu al sunetului, în modul în care 
este destinat să fie ascultat și cum au 
intenţionat artistul sau regizorul! Sunetul de 
claritate excepţională reproduce sursa 
sunetelor - indiferent că este un film de 
acţiune, un muzical sau o reprezentaţie live - cu 
fidelitate, precis și fără nicio distorsiune. 
Sistemele home theater Philips cu sunet de 
claritate excepţională menţin procesarea audio 
la minim, păstrând puritatea conţinutului audio 
iniţial. Rezultatul este o precizie sonică mai 
mare livrată pentru urechile dvs.

Tweetere dom din materiale moi

Tweeterele Soft Dome reproduc clar 
frecvenţele înalte și medii care îmbunătăţesc 
claritatea globală a sunetului din boxe.

Dolby TrueHD și DTS-HD

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio 
Essential oferă cel mai curat sunet de pe 
discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master 
Audio Essential vă completează experienţa de 
divertisment de înaltă definiţie.

Putere 400 W RMS

Puterea de 400 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică

Proiectat cu eleganţă

Proiectat cu eleganţă din materiale excelente 
pentru a se potrivi cu televizorul dvs. plat

BD-Live (Profil 2.0)

BD-Live duce și mai departe universul înaltei 
definiţii. Primiţi conţinut actualizat conectând 
playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la 
dispoziţie lucruri noi și incitante, precum 
conţinut exclusiv descărcabil, evenimente în 
direct, chat în direct, jocuri și cumpărături on-
line. Beneficiaţi de avantajele înaltei definiţii cu 
redare Blu-ray și BD-Live.

Compatibil WiFi

Compatibil WiFi pentru acces ușor la toate 
tipurile de divertisment
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Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Telecomandă, 2 baterii AAA, 
Antenă FM, Certificat de garanţie internaţională, 
Cablu SCART la RCA

• Accesorii compatibile: Staţie de andocare 
DCK3060 pentru iPod, Adaptor USB Wi-Fi 
WUB1110

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, WAV
• Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD 

audio, CD-R/RW, Unitate flash USB, MP3-CD, 
WMA-CD

• Rate de biţi MP3: 112 - 320 kbps

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

Sunet
• Putere totală (RMS): 400 W
• Răspuns în frecvenţă: 40-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Sistem audio: Dolby True HD, Stereo, Dolby 

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

• Setări egalizator: Acţiune, Rock, Classic, Concert, 
Dramă, Jazz, Sport

• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, 
Dolby Virtual Speaker, DoubleBass, FullSound, 
Control înalte și joase

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, GIF
• Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, Unitate flash USB
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale audio presetate: 40

Difuzoare
• Impedanţă difuzor satelit: 6 ohm
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150-20000 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40 - 150 Hz
• Tip subwoofer: Pasiv

Conectivitate
• Acces la conţinut: DLNA
• Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare 

Line-in MP3, Wi-Fi USB
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare digitală 

coaxială, Ieșire video Component, Ieșire video 
compozită (CVBS), Conector de andocare, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Antenă FM, Ieșire 
HDMI 1.4 (ARC), LAN

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,3 W
• Consum de energie: 100 W

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 434 x 253 x 129 mm
• Greutate aparat: 3,6 kg
• Lăţime boxă faţă: 114 mm
• Înălţime boxă faţă: 316 mm
• Adâncime boxă faţă: 114 mm
• Greutate boxă faţă: 1,03 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

196 x 395 x 342 mm
• Greutate subwoofer: 5,25 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

580 x 412 x 410 mm

Redare video
• Formate de comprimare: avi, AVCHD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
• Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD-

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

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
•
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