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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, 

включително Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips серия 5000

Прекрасно изживяване при слушане
• Триизмерните ъглови високоговорители разпределят равномерно звука в стаята
• 1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
• Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
• 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
• Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
• Възпроизвежда 3D Blu-ray дискове, DVD, VCD, CD и USB устройства
• Готова за безжично задно аудио, за по-малко кабели в стаята ви



 Full HD 3D Blu-ray

Оставете се да ви очароват триизмерните 
филми в собствения ви хол на Full HD 3D 
телевизор. Active 3D използва последното 
поколение дисплеи с бързо превключване за 
действителна дълбочина и реализъм при 
пълна висока детайлност с разделителна 
способност 1080x1920. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност на вашата система за 
домашно кино. Превъзходните триизмерни 
филми на BluRay дискове предлагат богат 
избор на висококачествено съдържание. 
Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен 
звук за невероятно реалистично звуково 
изживяване.

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.

1000 W RMS мощност

1000 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

Dolby TrueHD и DTS-HD

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
Essential осигуряват най-качествения звук от 
вашите Blu-ray дискове. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master 
Audio Essential допълват цялостното ви 
развлечение с висока детайлност.

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.

Елегантно покритие със силен гланц

Елегантно покритие със силен гланц и 
уникални сензорни бутони

Възпроизвежда всичко

Възпроизвеждайте практически всеки диск 
и всички мултимедийни формати, които 
искате - било то 3D Blu-ray дискове, 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.
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, FM антена, Захранващ кабел, 
Ръководство за бърз старт, Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, 
Батерии за дистанционното, HDMI кабел

• Съвместими аксесоари: Поставка за iPod 
DCK3060, Безжично задно аудио RWSS5510, 
Стойка за под STS1300

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, PCM, WMA
• MP3 побитови скорости: 112 kbps - 320 kbps
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

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

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: 
Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3

• Задни конектори: Вход AUX, Изход на 
компонентно видео, Изход за композитно 
видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, 
Съединител за докинг-станция, Конектори за 
тонколони Easy-Fit, FM антена, HDMI 1.4 изход 
(ARC), Локална мрежа, Безжично задно аудио

Звук
• Подобрение на звука: DoubleBass, FullSound, 
Нощен режим, Регулиране на високи и ниски 
честоти, Подобряване на диалога

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

• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Изходна мощност (RMS): 1000 W
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Звукова система: Dolby Prologic II, Dolby True 

HD, DTS, DTS 96/24, Стерео, Dolby Digital 5.1
• Обща мощност (RMS): 1000 W

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: GIF, JPEG, 

HD JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство

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

MPEG1, MPEG2, WMV, XviD, MPEG4, MKV
• Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/

RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-видео, Video CD/SVCD

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

Power
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,9 W

• Потребявана мощност: 200 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Високоговорители
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Импеданс на централен високоговорител: 3 ома
• Сателитен високоговорител: 4 колони за 
поставяне на пода

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
150-20000 Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 58 x 358 мм
• Тегло на апарата: 3,87 кг
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 280 x 115 x 110 мм
• Тегло на централния високоговорител: 1,4 кг
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 260 x 1101 x 260 мм
• Тегло на съраунд високоговорителя: 3,77 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

196 x 395 x 342 мм
• Тегло на събуфъра: 5,25 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1200 x 697 x 400 мм
• Тегло вкл. опаковката: 33,3 кг
•
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