
 

 

Philips
Система за домашно 
кино 5.1

• Триизмерни ъглови 
високоговорители

• HDMI 1080p

HTS5550
Завладяващ звук

Истинско кинематографично изживяване с равномерно разпространяващ се 

звук

Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните 
триизмерни ъглови високоговорители. Възпроизвеждайте любимото си развлекателно 
съдържание на иновационната система за домашно кино Philips серия 5000

Прекрасно изживяване при слушане
• Триизмерните ъглови високоговорители разпределят равномерно звука в стаята
• 1200 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
• DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
• Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Елегантно покритие със силен гланц и уникални сензорни бутони

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства
• Готова за безжично задно аудио, за по-малко кабели в стаята ви



 Триизмерни ъглови високоговорители

Триизмерните ъглови високоговорители 
имат мембрани с ъглово насочване, които 
дават звук, насочен не само напред, но и 
настрани, създавайки по-широко "идеално 
място", за да се потопите в обгръщащ 
съраунд звук като в киносалон.

1200 W RMS мощност

1200 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

Технология DoubleBASS

DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори 
най-дълбоките баси, въпреки компактния 
размер на събуфърите. Той прихваща 
ниските честоти и ги пресъздава им в 
обхвата на чуваемост на събуфъра, като 
предлага по-гръмък и красив звук и ви 
гарантира слушане без компромиси.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll

Вграден DTS и Dolby Digital декодер 
премахва нуждата от външен декодер, като 
обработва всичките шест канала звукова 
информация, за да осигури пространствено 
звуково усещане и поразително естествено 
чувство за реализъм и динамика на 
обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява 

петканален звук от произволен източник на 
стереосигнал.

Възпроизвежда всичко

Възпроизвеждайте практически всеки диск 
и всички мултимедийни устройства, които 
искате - били те DVD, VCD, CD или USB 
устройства. Убедете се в ненадминатото 
удобство на големите възможности за 
възпроизвеждане и в лукса да показвате 
мултимедийните си файлове на телевизора 
или на системата за домашно кино.

Елегантно покритие със силен гланц

Елегантно покритие със силен гланц и 
уникални сензорни бутони
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Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Безжично задно аудио 

RWSS5510, Стойка за под STS1300
• Аксесоари в комплекта: Батерии за 
дистанционното, FM антена, HDMI кабел, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Винтове за стойка 4 
бр., Ръководство за потребителя, Листовка с 
гаранция за цял свят

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

• Формат на компресиране: JPEG, JPEG HD

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-

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

Файлов формат
• Аудио: mp3, wma
• Снимки: JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: MP3 Link, 

USB
• Задни конектори: Вход AUX 1, Изход за 
композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален 
вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, Гнездо 
за FM антена, Безжично задно аудио, SCART, 
HDMI 1.3 изход

Удобство
• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Режим на готовност с едно 
докосване, Дистанционно управление - 
команди през домашната мрежа

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 435 x 58 x 

358 мм
• Тегло на главното устройство: 3,56 кг
• Централен високоговорител (Ш x В x Д): 280 x 

95 x 92 мм
• Тегло на централния високоговорител: 1,40 кг
• Дължина на кабела на централния 
високоговорител: 2 м

• Предна висока тонколона (ШxВxД): 260 x 1101 

x 260 мм
• Тегло на предната тонколона: 3,77 кг
• Дължина на кабела на предния 
високоговорител: 4 м

• Задна висока тонколона (ШxВxД): 260 x 1101 x 
260 мм

• Тегло на задната тонколона: 3,77 кг
• Дължина на кабела на задния високоговорител: 

10 м
• Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 395 x 342 мм
• Тегло на събуфъра: 5,25 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 4 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 697 x 1200 мм
• Тегло вкл. опаковката: 32,97 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: 1 централен 
високоговорител, 4 високи тонколони

• Говорители в централната колона: 2 x 3" 
широколентови басови високоговорители

• Честотен диапазон на централния 
високоговорител: 150 - 20 000 Hz

• Импеданс на централен високоговорител: 3 ома
• Мембрани на високите тонколони: 2 x 3" 
широколентови басови високоговорители

• Честотен диапазон на високите тонколони: 150 
- 20 000 Hz

• Импеданс на високите тонколони: 4 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Power
• Потребявана мощност: 150 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,9 W

Звук
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Classic, 
Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт

• Подобрение на звука: Подобряване на диалога, 
Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, 
Нощен режим

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
DTS цифров обемен звук, Стерео

• Честотен обхват: 20-20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 1200 W

Тунер/приемане/предаване
• RDS: Име на станцията
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40
•
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