
 

 

Philips
5.1-es házimozi

3D irányított hangszórórendszer

Blu-ray 3D lejátszás

HTS5560
A hangzás bűvöletében

Valódi moziélmény egyenletesen elosztott hanggal
Maximális hangzásélmény a házimozi dinamikus, háromirányú hangszórórendszerével. 
Élvezze kedvenc szórakoztató anyagait az innovatív Philips 5000-es sorozatú házimozi-
rendszeren

Nagyszerű hangélmény
• A 3D irányított hangszórórendszer egyenletes hangzást biztosít a helyiség minden pontján
• 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
• DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Sima, fényes kidolgozás egyedi érintésvezérléssel

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• 3D Blu-ray lemezek, DVD-k, VCD-k, CD-k és USB eszközök
• Vezeték nélküli hátsó audio lehetősége – kevesebb vezeték a szobában



 Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray 
lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek 
köszönhetően széles és kitűnő minőségű 
tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray 
ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is 
biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul 
valósághű legyen.

3D irányított hangszórórendszer

A 3D irányított hangszórórendszer nem 
csupán előre sugároz, hanem oldalsó irányokba 
is, így egy szélesebb központi helyet biztosít a 
magával ragadó és moziszerű surround hangzás 
élvezetéhez.

1000 W RMS teljesítmény

1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású 
filmekhez és zenéhez

DoubleBASS technológia

A DoubleBASS technológiának köszönhetően 
még a legmélyebb basszusok is hallhatók 
lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. 
Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a 
mélynyomó hallható tartományának 
megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő 
zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási 
élményt biztosít.

Sima, fényes kidolgozás

Sima, fényes kidolgozás egyedi 
érintésvezérléssel

Dolby TrueHD és DTS-HD

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray 
lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan 
azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A 
Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által 
nyújtott élményt.

Minden lejátszható

A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és 
formátumról lehetséges - 3D Blu-ray lemezről, 
DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB 
eszközökről egyaránt. Élvezze az 
összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és 
médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy 
házimozi-rendszerén.
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