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Odtwarzanie płyt Blu-ray

HTS7500
Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu
z płyt Blu-ray
System odtwarza obrazy w formacie HD i przestrzenny dźwięk, a do tego ma stylowy wygląd 
dzięki wykończeniom z wysokiej jakości aluminium. Głośniki zapewniają wysokiej jakości dźwięk 
przestrzenny, aby we własnym domu można było doznawać wrażeń jak w prawdziwym kinie.

Doskonałe wrażenia dźwiękowe
• Zaawansowany wzmacniacz cyfrowy zapewnia wyraźny i potężny dźwięk
• Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
• Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką zapewniają wyjątkową czystość dźwięku
• Technologia Clear Voice zapewnia wyraźniejsze brzmienie głosu w filmach i utworach 

muzycznych
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Energy Star to wydajne zarządzenie i niskie zużycie energii
• Stylowa konstrukcja ze szklanymi podstawami i aluminiowym wykończeniem

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
• BD-Live* (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
• Funkcja EasyLink pozwala sterować wszystkimi urządzeniami za pomocą jednego pilota
• Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych 



 Dolby TrueHD i DTS-HD MAE

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master 
Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray 
dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk 
jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od 
wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, 
co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD 
Master Audio Essential oraz Dolby TrueHD 
stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich 
wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Technologia DoubleBASS

Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w 
niewielkich głośnikach niskotonowych nawet 
najgłębsze basy. System ten przechwytuje 
dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w 
paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając 
potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując 
słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia 
słuchowe.

Odtwarzanie płyt Blu-ray
Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej 
rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 

1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w 
pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane 
na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne 
odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz 
zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia 
również nieskompresowany i 
nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk 
przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray 
umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy 
funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja 
podczas odtwarzania i inne interesujące 
funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą 
zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Głośniki wysokotonowe z miękką 
kopułką

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 
przenoszą czyste wysokie i średnie 
częstotliwości, które zwiększają ogólną 
wyrazistość dźwięku.

BD-Live (Profil 2.0)

Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej 
możliwości w zakresie standardu wysokiej 

rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać 
nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray 
Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do 
pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i 
zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! 
Ciesz się nowymi możliwościami standardu 
High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i 
funkcją BD-Live.

Clear Voice

Czasami ważne fragmenty rozmowy lub słowa 
piosenki są niewyraźne. Przewijanie filmu DVD 
do tyłu to nieprzyjemna przerwa w oglądaniu 
filmu, zaś zignorowanie niewyraźnych 
fragmentów psuje cała zabawę. Clear Voice to 
innowacyjna technologia audio, która znacznie 
zwiększa wyrazistość kwestii mówionych i 
śpiewanych. Sprawia, że słyszysz każde słowo, 
zapewniając większą przyjemność oglądania.

EasyLink
Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma 
urządzeniami za pomocą jednego pilota. 
Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia 
udostępnianie funkcji między urządzeniami za 
pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie 
przycisku umożliwia jednoczesne sterowanie 
wszystkimi podłączonymi urządzeniami z 
funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu 
gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż 
kiedykolwiek.
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Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 

150 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, 
Zwiększanie rozmiaru wideo

Dźwięk
• Moc całkowita (RMS): 1000 W
• Moc wyjściowa (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
• Pasmo przenoszenia: 180 – 14 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
• System dźwięku: DTS, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”, Tryb nocny
• Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Klasyka, 

Koncert, Dramat, Lounge, Gry, Sport

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

AVCHD, avi, MKV, WMV, WMV 9, XviD, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
H.264, VC-1

• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, 
BD Video, BD-R/RE 2.0, Pamięć flash USB (FAT16/
32), Dysk twardy USB (FAT32)

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Pamięć flash USB
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–256 kb/s i 

VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, 

Powiększenie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem 
muzyki

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Szybkie złącze USB, 

Wejście liniowe MP3
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Kompozytowe 

wyjście wideo (CVBS), Wejście AUX, Wyjście 
Component Video, Antena FM, Dopasowane 
złącza głośnikowe, Ethernet, Koncentryczne 
wejście cyfrowe, Optyczne wejście cyfrowe

Zasilanie
• Zasilanie: 50 Hz, 230 V
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,8 W
• Pobór mocy: 180 W

Głośniki
• Głośnik satelitarny: 2-drożny
• Przetworniki głośników satelitarnych: 18 mm 

kopułkowy głośnik wysokotonowy, 2x3" 
pełnozakresowy głośn. niskotonowy

• Impedancja głośnika satelitarnego: 6 om
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 

150–20 000 Hz
• Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie, 2-

drożny
• Przetwornik głośnika centralnego: Głośniki 

niskotonowe 2 x 2,5 cala, 18 mm kopułkowy 
głośnik wysokotonowy

• Impedancja głośnika centralnego: 3 om
• Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
• Przetwornik subwoofera: 8 calowy głośnik 

niskotonowy o wysokiej skuteczności
• Impedancja subwoofera: 3 om
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz
• Typ subwoofera: Pasywny

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 2 

baterie AAA, Antena FM, Skrócona instrukcja 
obsługi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna 
(cały świat), Przewód HDMI

Wymiary
• Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 

370 x 104 x 87 mm
• Waga głośnika centralnego: 1,3 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 295 x 375 x 295 mm
• Waga subwoofera: 6,3 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

765 x 620 x 410 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 20 kg
• Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego 

(szer. x wys. x gł.): 130 x 324 x 130 mm
• Waga głośnika surround: 1,5 kg
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 64 x 341 mm
• Waga urządzenia: 4 kg
•

HTS7500/12

Dane techniczne
Zestaw kina domowego 5.1
Odtwarzanie płyt Blu-ray

http://www.philips.com

