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Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

HTS5220
Posadnutí zvukom

Skutočne verný zvuk v bezchybnom štýle
Staňte sa súčasťou nového zážitku vo vysokom rozlíšení s týmto štýlovým domácim kinom Blu-
ray. Jemné kužeľové výškové reproduktory zabudované do jeho vysokokvalitných reproduktorov 
zabezpečia vynikajúcu čistotu zvuku. Sledovanie filmov už nikdy nebude ako predtým.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania
• Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily
• Jemné kužeľové výškové reproduktory pre čistý zvuk a jasný hlas
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
• Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• S elegantným dizajnom z kvalitných materiálov, vhodným pre televízor s plochou obrazovkou

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• BD-Live* (Profile 2.0) umožní využívať bonusový online obsah diskov Blu-ray
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
• Podpora WiFi na jednoduchý prístup k vašej zábave
• Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone



 Full HD 3D Blu-ray

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo 
vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. 
Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu 
generáciu displejov s rýchlym prepínaním, 
takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD 
rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento 
obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky 
otvárali a zatvárali synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vzniká obraz vo Full 
HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na 
diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu 
vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú 
nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si 
vychutnáte neuveriteľne realistický 
poslucháčsky zážitok.

Zvuk Crystal Clear Sound

So zvukom Crystal Clear Sound od spoločnosti 
Philips teraz dokážete zachytiť a oceniť každý 
zvukový detail v jeho realistickej podobe tak, 
ako to chcel umelec alebo režisér! Zvuk 
Crystal Clear Sound reprodukuje zdroj zvuku 
– či už ide o akčný film, muzikál alebo živé 
vystúpenie – verne, presne a bez akéhokoľvek 
skreslenia. Domáce kiná Philips so zvukom 
Crystal Clear Sound znižujú mieru spracovania 
zvuku na minimum, čím zachovávajú čistotu 
pôvodného hudobného obsahu. Výsledkom je 
lepšia vernosť zvuku, ktorú priamo zachytí aj 
váš sluch.

Jemné kužeľové výškové reproduktory

Jemné kužeľové výškové reproduktory 
reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, 
ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z 
reproduktorov.

Dolby TrueHD a DTS-HD

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio 
Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z 
diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo chceli jeho 
tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD 
Master Audio Essential sú dokonalým 
vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

Výkon 400 W RMS

Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy 
a hudbu

S elegantným dizajnom

S elegantným dizajnom z kvalitných materiálov, 
vhodným pre televízor s plochou obrazovkou

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta 
vysokého rozlíšenia. Prijímajte aktuálny obsah 
len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-
ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové 
zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na 
prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, 
hranie hier a online nakupovanie. Surfujte na 
vlne vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania 
diskov Blu-ray a BD-Live.

Podpora WiFi

Podpora WiFi na jednoduchý prístup k vašej 
zábave
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 
Dve batérie AAA, FM anténa, Záručný list pre 
celosvetovú záruku, Kábel SCART na RCA

• Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre 
iPod, Wi-Fi USB adaptér WUB1110

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, WAV
• Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash, 
MP3-CD, WMA-CD

• Rýchlosti prenosu MP3: 112 – 320 kb/s

Obraz/Displej
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, 
Vzorkovanie videa

Zvuk
• Celkový výkon (RMS): 400 W
• Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: >65 dB
• Zvukový systém: Dolby True HD, Stereofónny, 

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

• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Klasické, 
Koncert, Dráma, Jazz, Športy

• Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Funkcia 
Dolby Virtual Speaker, DoubleBass, FullSound, 
Ovládanie výšok a basov

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, GIF
• Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, USB jednotka Flash
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, 

Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Počet predvolených zvukových kanálov: 40

Reproduktory
• Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 

20 000 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 - 150 Hz
• Typ subwoofera: Pasívny

Pripojiteľnosť
• Prístup k obsahu: DLNA
• Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné 

pripojenie USB, Vstup MP3, Wi-Fi USB
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Koaxiálny digitálny 

vstup, Komponentný video výstup, Výstup 
kompozitného videa (CVBS), Konektor doku, 
Konektory reproduktora Easy-Fit, FM anténa, 
Výstup HDMI 1.4 (ARC), LAN

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
• Spotreba energie: 100 W

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

434 x 253 x 129 mm
• Hmotnosť prístroja: 3,6 kg
• Šírka predného reproduktora: 114 mm
• Výška predného reproduktora: 316 mm
• Hĺbka predného reproduktora: 114 mm
• Hmotnosť predného reproduktora: 1 03 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
• Váha subwoofera: 5 25 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 580 x 412 x 410 mm

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
• Prehrávané médiá: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-

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

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
•
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