
 

 

Philips
5.1-es házimozi

Double Bass hangzás
DVD

HTS5543
Erőteljes, moziszerű surround hangzás mély basszussal
A hangzás bűvöletében
Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS5543 házimozirendszerrel. 
Dupla basszustölcsérekkel rendelkező, 1000 wattos erőteljes surround hangzást nyújtó 
hangsugárzók, és Full HD 1080p DVD lejátszás.

Nagyszerű hangélmény
• Erőteljes hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
• HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
• Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók opció a vezetékrengetegtől mentes elhelyezéshez
• Kompakt kialakítás – mindenhová illik



 Double Bass hangzás

A bassz-reflex rendszerű hangszórórendszerek 
a kettős basszustölcsérek segítségével kiváló 
alacsony frekvenciájú hangzást és átütően mély 
basszust biztosítanak. A leghalkabb és a 
legerőteljesebb hangokat is kiváló minőségben 
fogja hallani.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audioszabvány az emberi fül 
természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa 
nagyszerű minőségű surround hangzást 
tapasztalhat.

1000 W RMS teljesítmény

1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású 
filmekhez és zenéhez

Minden lejátszható

A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és 
készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, 
CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze 
az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást 
és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy 
házimozi-rendszerén.

HDMI a HD filmekhez

A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely 
digitális HD video- és digitális többcsatornás 
audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg 
jeleket átalakítania, ezért tökéletes minőségű 
képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen 
zajmentesek. A normál felbontású filmeket 
most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több 
részlettel és valósághű képpel.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több 
készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray 
lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozit, 
TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. 
Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal 
osztja meg a működést a készülékek között a 

HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással 
egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott 
HDMI CEC berendezését. A készenlét és a 
lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.

Érintőpanellel vezérelhető lejátszás

Az intuitív érintőpaneles vezérlésnek 
köszönhetően az előlap érintésérzékeny 
kezelőszerveinek megérintésével egyszerűen 
szabályozható a hangerő, illetve az egyéb 
lejátszási lehetőségek.

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók 
opció

A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, 
így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A 
használt technológia nem okoz interferenciát, 
és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy 
a kábelekkel kellene bajlódni.

Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás – mindenhová illik
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Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene, Eredeti, 

Hírek, Játék
• Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Double 

Bass hangzás, Éjszakai mód
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 

Surround
• Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 166 W
• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 166 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 166 W
• Tallboy hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 

166 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 2 db 

szatellitsugárzó, 2 Tallboy hangsugárzó
• Középsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú 

hangszóró
• Centersugárzó frekvenciatartománya: 150-20 k Hz
• Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 3"-es 

szélessávú hangszóró
• Szatellitsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150-20 k Hz
• Meghajtók Tallboy hangsugárzónként: 1 db 3"-es 

szélessávú hangszóró
• Tallboy hangsugárzó frekvenciatartománya: 150-20 

k Hz
• Tallboy hangsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság
• Előlapi csatlakozók: Nagy sebességű USB, Music 

iLINK
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, 

Helyükre kattanó hangfalcsatlakozók, Kompozit 
video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Digitális optikai bemenet, FM-antennaaljzat, HDMI 
1.4 kimenet (ARC), Vezeték nélküli hátsó 
audioegység

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód 
egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna (ARC)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Fájlformátum
• Hang: mp3, wma
• Kép: JPEG
• Videó: avi, divx, mpeg, mpg

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: JPEG, JPEG HD
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző
• Képjavítás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 105 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 435 x 45 x 330 mm
• A főegység tömege: 3,69 kg
• Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 223 x 102 x 

80 mm
• Center hangsugárzó tömege: 0,57 kg
• Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
• Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 90 x 187 x 

82 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 0,57 kg
• Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
• Tallboy hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 100 x 

1092 x 65 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 0,82 kg
• Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 178 x 303 x 343 mm
• Mélynyomó tömege: 3,9 kg
• Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 668 x 400 x 418 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 17,15 kg

Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: RWSS5512 Vezeték 

nélküli hátsó modul, STS3001 hangsugárzó-állvány
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, 

Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi 
tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Használati 
útmutató CD ROM-on, Nemzetközi garancialevél
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