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3D nasmerované reproduktory

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

HTS5560
Posadnutí zvukom

Zážitok ako v skutočnom kine s rovnomerným šírením zvuku
Maximalizujte svoj zážitok zo zvuku domáceho kina pomocou nasmerovaných 3-
smerných reproduktorov! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane 
diskov Blu-ray na inovatívnom systéme domáceho kina série Philips 5000

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• 3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti
• Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
• Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Elegantný s vysokolesklou povrchovou úpravou s jedinečnými dotykovými ovládacími prvkami

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• Prehráva disky Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD a obsah zariadení USB
• Podpora bezdrôtového pripojenia zadných reproduktorov pre menej káblov v miestnosti



 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.

3D nasmerované reproduktory

3D nasmerované reproduktory majú 
nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk 
nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú 
širšiu zónu ideálneho posluchu, takže si môžete 
vychutnať intenzívnejší a pohlcujúci 
priestorový zvuk ako v kine.

Výkon 1000 W RMS

Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre 
filmy a hudbu

Technológia DoubleBASS

Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z 
kompaktných subwooferov budete počuť aj tie 
najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke 
frekvencie a transformuje ich do počuteľného 
spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a 
výraznejší zvuk a neobmedzený a 
bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Elegantný s vysokolesklou povrchovou 
úpravou

Elegantný s vysokolesklou povrchovou 
úpravou s jedinečnými dotykovými ovládacími 
prvkami

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.

Prehrá všetko

Prehrá prakticky ľubovoľný disk a formát 
médií, ktorý si budete želať – či už disky Blu-
ray 3D, DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení 
USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie 
skvelých možností prehrávania a luxus 
zdieľania mediálnych súborov na vašom 
televízore a systéme domáceho kina.
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, FM 

anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka 
spustenia, Manuál používateľa, Záručný list pre 
celosvetovú záruku, Batérie pre diaľkové 
ovládanie, Kábel HDMI

• Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre 
iPod, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov 
RWSS5510, Podlahový stojan STS1300

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, PCM, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 112 – 320 kb/s
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné 

pripojenie USB, Vstup MP3
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video 

výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), 
Digitálny koaxiálny vstup, Konektory reproduktora 
Easy-Fit, HDMI výstup, Konektor doku, FM anténa, 
LAN, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov

Rozmery
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

280 x 95 x 92 mm
• Váha stredného reproduktora: 0 68 kg
• Hĺbka predného reproduktora: 115 mm
• Výška predného reproduktora: 280 mm
• Šírka predného reproduktora: 100 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 600 x 494 x 400 mm
• Hĺbka zadného reproduktora: 115 mm
• Výška zadného reproduktora: 280 mm
• Šírka zadného reproduktora: 100 mm
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 58 x 358 mm
• Hmotnosť prístroja: 3.7 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
• Váha subwoofera: 6,3 kg

Reproduktory
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 

20 000 Hz
• Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 

20 000 Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny

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

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie

Príkon
• Spotreba energie: 200 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,9 W

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Výstupný výkon (RMS): 1000 W
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: DoubleBass, FullSound, 

Ovládanie výšok a basov, Zdokonalenie dialógov, 
Nočný režim

• Zvukový systém: Dolby Prologic II, Dolby True 
HD, DTS 96/24, Stereofónny, Dolby Digital 5.1, 
DTS

• Celkový výkon (RMS): 1000 W
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Dráma, Jazz, Rock, Športy

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: GIF, HD JPEG, JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Približovanie
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB jednotka Flash

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
• Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-Video, BD Video, BD-R/RE 
2.0, Video CD/SVCD

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
•
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