
 

 

Philips
5.1-es házimozi

Double Bass hangzás
3D Blu-ray

HTS5593
Erőteljes, moziba illő térhangzás mély basszussal
A hangzás bűvöletében
Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS5593 házimozirendszerrel. 
Dupla basszustölcsérekkel rendelkező, 1000 wattos erőteljes surround hangzást nyújtó 
hangsugárzók, és magával ragadó 3D Blu-ray lemez 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
• HDMI Hub a HDMI eszközök csatlakoztatásához a nagyszerű hang- és képminőségért
• A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n

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.

HDMI Hub

A HDMI Hub kiegészítő HDMI-portokat 
biztosít, melyek segítségével házimozijához 
kényelmesen további eszközöket 
csatlakoztathat, mint például játékkonzolt vagy 
HD beltéri egységet. Ha ezeket az eszközöket 
a HDMI Hub segítségével csatlakoztatja, 
nagyfelbontású 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 hangsugárzók vezeték nélkül 
működnek, így oda helyezheti őket, ahová 
kedve tartja. A használt technológia nem okoz 
interferenciát, és teljes surround hangzást 
nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene 
bajlódni. A vezeték nélküli Philips hátsó 
hangsugárzókat külön vásárolhatja meg.
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