
 

 

„Philips“
5.1 namų kinas

3D kampiniai garsiakalbiai
HDMI 1080p

HTS5520
Sužavėti garsų

Tikro kino teatro įspūdis ir tolygiai paskirstomas garsas
Maksimaliai padidinkite namų kino garso pojūčius su dinaminiais „3Directional“ kampiniais 
garsiakalbiais! Šioje modernioje „Philips“ namų kino sistemoje HTS5520 leiskite visus 
mėgstamus įrašus.

Puikūs klausymosi pojūčiai
• 3D išlenkti garsiakalbiai tolygiai paskleidžia garsą jūsų kambaryje
• 800W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai
• DTS, „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais jutikliniais valdikliais

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą



 3D kampiniai garsiakalbiai

3D išlenkti garsiakalbiai turi išlenktas 
tvarkykles, siunčiančias garsą ne tik į priekį, bet 
ir į šonus, sukuriant platesnę malonumo zoną, 
todėl galite mėgautis įtraukiančiu filmo erdviniu 
garsu.

800W RMS galia

800W RMS galia suteikia nuostabų garsą 
filmams ir muzikai

DTS, „DolbyDigital“, „ProLogic ll“

Integruoti DTS ir „Dolby Digital“ dekoderiai – 
nereikia išorinio dekoderio, nes apdorojami 
visi šeši garso informacijos kanalai ir 
suteikiamas erdvinis garsas, natūrali aplinka ir 
dinaminė realybė. „Dolby Pro Logic II“ sukuria 
penkių kanalų erdvinį garsą iš bet kokio 
stereošaltinio.

Glotnus, blizgantis paviršius

Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais 
jutikliniais valdikliais

HDMI 1080p

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo 
skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais 
galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja 
geba - perteikiant daugiau detalių ir 
tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus 
skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina 
linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin 
aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę 
skaitmeninę jungtį, kuri perteikia 
nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos 
vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, 
nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią 
vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

Grokite viską

Virtualiai leiskite bet kokį diską bet kuriame 
medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. 
Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir 
dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje 
ar namų kino teatro sistemoje malonumą.
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Priedai
• Suderinami priedai: STS1300 grindų stovas
• Pridedami priedai: Nuotolinio valdymo pulto 

baterijos, FM antena, HDMI laidas, Maitinimo 
laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis 
valdymas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės 
garantijos lapas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: JPEG, JPEG HD
• Vaizdo tobulinimas: pasukimas, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 

PAL

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: MP3, WMA
• Vaizdas: JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: MP3 sąsaja, USB
• Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Kompozitinė vaizdo 

išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 
Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, FM 
antenos lizdas, HDMI 1.3 išvestis, „Scart“

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 58 x 

358 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 3,56 kg
• Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 280 x 95 x 

92 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 1,4 kg
• Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
• Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 100 x 279,3 x 

103 mm
• Priekinio garsiakalbio svoris: 1 kg
• Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
• Galinis garsiakalbis (P x A x G): 100 x 279,3 x 

103 mm
• Galinio garsiakalbio svoris: 1 kg

• Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 122,6 x 307 x 

369 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,76 kg
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
• Pakuotė (P x A x G): 390 x 395 x 565 mm
• Svoris su pakuote: 15,6 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x 

satelitinės kolonėlės
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 in viso 

diapazono garsiakalbiai
• Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 in viso 

diapazono garsiakalbiai
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų

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

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 150 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,9 W

Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, 

Koncertas, Drama, Džiazas, Rokas, Sportas
• Dažninė charakteristika: 20–20 tūkst. Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, 

Nakties režimas
• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS 96/24, 

DTS „Digital Surround“, Stereo
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 800 W

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• RDS: Stoties pavadinimas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
•
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