
 

 

„Philips“
5.1 namų kinas

• 3D kampiniai garsiakalbiai
• „Blu-ray“ 3D atkūrimas

HTS5560
Sužavėti garsų

Tikras kino teatro erdvinis garsas namuose
Maksimaliai sustiprinkite namų kino garso pojūčius naudodamiesi dinaminiais 
„3Directional Angled Speakers“ garsiakalbiais! Leiskite visus mėgstamus įrašus, įskaitant 
„Blu-ray“ diskus, šioje modernioje „Philips“ 5000 serijos namų kino sistemoje

Puikūs klausymosi pojūčiai
• 3D išlenkti garsiakalbiai tolygiai paskleidžia garsą jūsų kambaryje
• 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
• „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams

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

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• Atkuria 3D „Blu-ray“ diskus, DVD, VCD, CD diskus ir USB įrenginius
• Su belaidžiais galiniais garsiakalbiais mažiau laidų, einančių per kambarį



 „Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 
keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 
Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą 
erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

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.

1000W RMS galia

1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą 
filmui ir muzikai

„DoubleBASS“ technologija

„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad 
girdėsite net giliausius žemus dažnius iš 
kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji 
sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų 
dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su 
daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina 
bekompromisę klausymosi patirtį.

Glotnus, blizgantis paviršius

Glotnus, blizgantis paviršius su unikaliais 
jutikliniais valdikliais

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų 
„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės 
studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, 
todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. 
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos 
pramogų potyrius.

Grokite viską

Virtualiai leiskite bet kokį diską bet kokiu 
medijos formatu – ar tai būtų 3D „Blu-ray“ 
diskai, DVD, VCD, CD diskai, ar USB 
įrenginiai. Mėgaukitės neprilygstamomis 
atkūrimo funkcijomis ir puikiomis galimybėmis 
rodyti medijos failus savo televizoriaus arba 
namų kino sistemos ekrane.
HTS5560/12

Ypatybės
5.1 namų kinas
3D kampiniai garsiakalbiai „Blu-ray“ 3D atkūrimas



Išleidimo data 2013-06-08

Versija: 23.2.7

12 NC: 8670 000 59973
EAN: 87 12581 52558 3

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, FM antena, 

Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, 
Nuotolinio valdymo pulto baterijos, HDMI laidas

• Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod“, 
RWSS5510 belaidis galinis garsas, STS1300 grindų 
stovas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, PCM, WMA
• MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps
• Atkuriama medija: Garso CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, 

MP3 linijos įvadas
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Stotelės jungtis, 
Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, FM 
antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), LAN, Belaidis 
galinis garsas

Matmenys
• Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

280 x 95 x 92 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 0,68 kg
• Priekinio garsiakalbio gylis: 115 mm
• Priekinio garsiakalbio aukštis: 280 mm
• Priekinio garsiakalbio plotis: 100 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

600 x 494 x 400 mm
• Galinio garsiakalbio gylis: 115 mm
• Galinio garsiakalbio aukštis: 280 mm
• Galinio garsiakalbio plotis: 100 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

435 x 58 x 358 mm
• Komplekto svoris: 3,7 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 

196 x 395 x 342 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,3 kg

Garsiakalbiai
• Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz
• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 

000 Hz
• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40–

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

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

1080p), Progresinis skenavimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 200 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,9 W

Garsas
• Dažninė charakteristika: 20 - 20000 Hz
• Išvesties galia (RMS): 1000 W
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Garsumo gerinimas: „DoubleBASS“, „FullSound“, 

Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Dialogų 
raiškumo sustiprinimo priemonė, Nakties režimas

• Garso sistema: „Dolby Prologic II“, „Dolby True 
HD“, DTS 96/24, Stereo, „Dolby Digital“ 5.1, DTS

• Bendra galia (RMS): 1000 W
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, 

Koncertas, Drama, Džiazas, Rokas, Sportas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: GIF, HD JPEG, JPEG
• Vaizdo išryškinimas: pasukimas, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas
• Atkuriama medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB atmintinė

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM

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

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
• Atkuriama medija: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-Video, BD Video, BD-R/RE 
2.0, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 
PAL

•
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