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Obcecados por som

Verdadeira experiência de cinema com som distribuído uniformemente

Maximize a sua experiência de som de cinema em casa com as dinâmicas caixas acústicas 
3D articuladas! Reproduza todo o seu conteúdo de entretenimento favorito, incluindo 
Blu-ray, no inovador Home Theater Philips da série 5000

Excelente experiência sonora
• As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo
• Os 800 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
• Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos

Conecte e divirta-se
• Full HD 3D Blu-ray para uma experiência de cinema 3D verdadeiramente envolvente
• Pronto para áudio traseiro sem fio: menos fios espalhados pela sala
• Reproduz discos Blu-ray 3D, DVDs, VCDs, CDs e dispositivos USB



 Full HD 3D Blu-ray

Fique encantado com filmes 3D em sua sala 
com uma TV Full HD 3D. O Active 3D usa a 
mais moderna geração de telas de alternância 
rápida para uma verdadeira sensação de 
profundidade e realismo com uma resolução 
Full HD 1080 x 1920. Você vivencia a 
experiência visual Full HD 3D quando assiste a 
essas imagens usando óculos especiais com 
tempo determinado de abertura e fechamento 
das lentes esquerda e direita em perfeita 
sincronia com as imagens em alternância. Com 
os filmes 3D exclusivos em Blu-ray, você conta 
com uma seleção de conteúdo variada e de alta 
qualidade. O Blu-ray também fornece som 
surround não compactado para uma 
experiência de áudio inacreditavelmente real.

Caixas acústicas 3D articuladas

As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de 
drivers com angulação para que o som não seja 
apenas transmitido para a parte frontal, mas 
também para as laterais, resultando em um 
som mais difuso para você ter um ponto de 
audição mais abrangente e um som surround 
mais envolvente e cinematográfico.

800 W RMS de potência

Os 800 W RMS de potência proporcionam um 
som excelente para filmes e músicas

Dolby TrueHD e DTS-HD

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential fornecem o mais puro som de seus 
discos Blu-ray. O áudio reproduzido é 
praticamente indistinguível do áudio original 
gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir 
o que os criadores querem que você ouça. O 
Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential completam sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Tecnologia DoubleBASS

O DoubleBASS garante que você escutará até 
os tons graves mais profundos emitidos pelos 

subwoofers compactos. Ele captura 
freqüências baixas e as recria na faixa audível 
do subwoofer, fornecendo som mais potente e 
incomparável e garantindo uma experiência de 
som completa e sem distorções.

Acabamento moderno e brilhante

Acabamento moderno e brilhante com 
controles de toque exclusivos

Reprodução completa

Reproduza praticamente qualquer disco e 
formato de mídia que você desejar: discos Blu-
ray 3D, DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos 
USB. Experimente a praticidade imbatível da 
incrível capacidade de reprodução e o prazer 
de compartilhar arquivos de mídia em sua TV 
ou Home Theater.
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Imagem/tela
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan

Som
• Resposta em frequência: 20 a 20.000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Sistema de áudio: DTS, Dolby Prologic II, Estéreo, 

Dolby TrueHD, DTS 96/24, Dolby Digital 5.1
• Recursos de áudio: DoubleBass, FullSound, Modo 

noturno, Controle de altos e graves, Tecnologia de 
aprimoramento de voz

• Ajustes do equalizador: Rock, Ação, Clássico, 
Concerto, Drama, Esportes, Jazz

• Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 
800 W

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, WMV, AVCHD, XviD, MPEG4, MKV
• Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, 
BD-vídeo, BD-R/RE 2.0

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, PCM
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD de áudio, CD-R/RW
• Taxas de transferência de MP3: 112 kbps a 320 

kbps

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG, GIF, 

HD JPEG
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW, Conexão USB
• Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, 

Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 

link
• Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída de vídeo 

componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), 

Entrada digital coaxial, Conector de base, 
Conectores ajustáveis para caixas acústicas, 
Antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Rede local, 
Áudio traseiro wireless

Alimentação
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W
• Consumo de energia: 200 W
• Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Caixas acústicas
• Alto-falante de satélite: 4 pilares de base
• Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-

20000 Hz
• Faixa de freqüência das caixas acústicas centrais: 

150-20000 Hz
• Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
• Faixa de freqüência do subwoofer: 40-150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohm
• Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios
• Acessórios inclusos: Controle remoto, Antena FM, 

Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Manual 
do Usuário, Folheto de garantia mundial, Pilhas 
para controle remoto, Cabo HDMI, Adaptador de 
VDE para 2 pinos chatos

• Acessórios compatíveis: Dock para iPod 
DCK3060, Áudio traseiro sem fio RWSS5510, 
Base STS1300

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 58 x 358 mm
• Peso do aparelho: 3,87 kg
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

280 x 115 x 110 mm
• Peso do alto-falante central: 1,4 kg
• Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 

260 x 1101 x 260 mm
• Peso dos alto-falantes surround: 3,77 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

196 x 395 x 342 mm
• Peso do subwoofer: 5,25 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1.200 x 697 x 400 mm
• Peso, incluindo embalagem: 33,3 kg
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da 
América Latina, exceto no Brasil.
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