
 

 

Philips
5.1-es házimozi

Double Bass hangzás
3D Blu-ray

HTS5563
Erőteljes, moziszerű surround hangzás mély basszussal
A hangzás bűvöletében
Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS5563 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 TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
• 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n
• HDMI Hub a HDMI eszközök csatlakoztatásához a nagyszerű hang- és képminőségért

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



 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 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.

1000 W RMS teljesítmény

1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású 
filmekhez és zenéhez

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.

Smart TV

A Philips házimozi-rendszer és Blu-ray lejátszó 
a Smart TV-vel a funkciók bőséges választékát 
kínálja, többek között a Net TV, a SimplyShare 
és a MyRemote nyújtotta lehetőségeket. A Net 
TV használatával az online információ és 
szórakozás széles skáláját érheti el tévéje 
képernyőjén, például az igény szerinti 
videolejátszást (video-on-demand). A 
SimplyShare funkción keresztül fotelja 
kényelméből hozzáférhet a számítógépen 
tárolt fényképeihez, zeneszámaihoz és 
filmjeihez. Okostelefon/táblagép segítségével a 
Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is 
vezérelheti a házimozi-rendszert.

HDMI Hub

A HDMI Hub további HDMI portokat biztosít, 
melyek segítségével kényelmesen 
csatlakoztathat egyéb készülékeket a 
házimozijához, mint például játékkonzolt vagy 
HD beltéri egységet. Ha ezeket az eszközöket 
a HDMI Hub segítségével csatlakoztatja, nagy 
felbontású hanggal és képpel élvezheti a 
szórakoztató tartalmakat.

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.
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Hangzás
• Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 166 W
• Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene, Eredeti, 

Hírek, Játék
• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 166 W
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

kiegyenlítés, Dolby Digital Prologic II, Double Bass 
hangzás, FullSound, Éjszakai mód, Surround Plus, 
Magas/mély hangszínszabályzó

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

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

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 

szatellitsugárzó
• 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 frekvenciatartománya: 150-20 

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

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Helyükre 

kattanó hangfalcsatlakozók, Kompozit video 
(CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-
antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es 
HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, iPod/iPhone 
dokkolócsatlakozó, SD/SDHC memóriakártya 
foglalat, Wi-Fi USB foglalat, Vezeték nélküli hátsó 
audioegység

• Előlapi csatlakozók: Nagy sebességű USB, Music 
iLINK

• Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat 

támogatása, Audió visszirányú csatorna, 
Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy 
gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás

• HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna 
(ARC), A tartalom típusa, Deep Color

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

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Kép: GIF, JPEG, JPG
• Videó: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

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

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Ultra, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

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

Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

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

Fenntarthatóság
• Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

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: 3 m
• Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 90 x 187 x 

82 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 0,57 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): 600 x 393 x 327 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 11,88 kg

Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: DCK3061 dokkoló iPod/

iPhone készülékhez, 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, 
Nemzetközi garancialevél
Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

43,5 x 5,55 x 34,3 cm
• Tömeg: 3,31 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

60 x 32,7 x 39,3 cm
• EAN: 87 12581 62680 8
• Bruttó tömeg: 12,1 kg
• Nettó tömeg: 10,3 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 1,8 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső karton
• EAN: 87 12581 62680 8
• Bruttó tömeg: 12,1 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

60 x 39,3 x 32,7 cm
• Nettó tömeg: 10,3 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 1,8 kg
•
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