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Reproduktory s 3D zvukem
Přehrávání Blu-ray 3D

HTS5590
Posedlost zvukem

Skutečně filmový zážitek s rovnoměrně rozloženým zvukem
Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů 
s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i z disků Blu-ray, na inovativním systému 
domácího kina série Philips 5000

Skvělý zážitek z poslechu
• Reproduktory s 3D zvukem rozptylují zvuk rovnoměrně po celé místnosti
• Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
• Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
• Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava s jedinečným dotykovým ovládáním

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Přehrává Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD disky a USB zařízení
• Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory, které omezují množství kabelů v místnosti



 Full HD Blu-ray 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním 
obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. 
Technologie Active 3D využívá nejnovější 
generaci rychle přepínaného zobrazení a 
dosahuje skutečně realistické hloubky v plném 
vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku 
ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení 
dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat 
speciálními brýlemi. Brýle synchronizují 
otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s 
měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu 
vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D 
filmové tituly na Blu-ray discích.Blu-ray také 
zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; 
zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od 
reality.

Reproduktory s 3D zvukem

Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny 
stranově natočeným reproduktorovými 
vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem 
vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální 
poslechové pole, ve kterém si můžete 
vychutnávat ještě více pohlcující a 
prostorovější filmový zvuk.

Výkon 1 000 W RMS

Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk 
pro filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD 
Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk 
z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř 
nerozlišitelný od studiového masteru, takže 
slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. 
Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a 
Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu 
hudby HD.

Technologie DoubleBASS

Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte 
dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze 

subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje 
nízké frekvence a znovu je vytváří ve 
slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak 
zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje 
plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava

Úhledná vysoce lesklá povrchová úprava 
s jedinečným dotykovým ovládáním

Přehraje vše

Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolný 
formát médií, ať už jsou to Blu-ray 3D, DVD, 
VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte 
nepřekonatelné pohodlí skvělých možností 
hratelnosti a luxus sdílení souborů médií na 
televizoru nebo systému domácího kina.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Anténa 

FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému 
použití, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční 
list, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel HDMI

• Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro 
iPod, Bezdrátové zadní audiozařízení RWSS5510, 
STS1300 Podstavec

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, PCM, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 112–320 kb/s
• Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/

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

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní 

USB, Linkový vstup MP3
• Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup 

komponentního videa, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, 
Konektor doku, Snadno nastavitelné výstupy pro 
reproduktory, Anténa FM, Výstup HDMI 1.4 
(ARC), LAN, Bezdrátové zadní audiozařízení

Zvuk
• Vylepšení zvuku: DoubleBass, FullSound, Noční 

režim, Regulace výšek a basů, Zlepšení reprodukce 
dialogů

• Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, 
Drama, Jazz, Rock, Sporty

• Kmitočtová charakteristika: 20–20 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 1000 W
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Zvukový systém: Dolby Prologic II, Dolby True 

HD, DTS, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1
• Celkový výkon (RMS): 1000 W

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: GIF, JPEG, HD, JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, WMV, XviD, MPEG4, MKV
• Média pro přehrávání: BD Video, BD-R/RE 2.0, 

CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD-Video, Video CD/SVCD

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Spotřeba
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,9 W
• Spotřeba elektrické energie: 200 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Reproduktory
• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150-20 

000 Hz
• Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
• Satelitní reproduktory: 4 podlahové stojany
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 

000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz
• Impedance subwooferu: 3 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Progressive scan

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 58 x 358 mm
• Hmotnost přístroje: 3,87 kg
• Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 

280 x 115 x 110 mm
• Hmotnost středového reproduktoru: 1,4 kg
• Rozměry surroundového reproduktoru 

(Š x V x H): 260 x 1101 x 260 mm
• Hmotnost prostorového reproduktoru: 3,77 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

196 x 395 x 342 mm
• Hmotnost subwooferu: 5,25 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 

1 200 x 697 x 400 mm
• Hmotnost včetně balení: 33,3 kg
•
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