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Domáce kino

Prehrávanie diskov Blu-ray

HTS7500
Vychutnajte si moc kina priamo u vás doma
s prehrávaním diskov Blu-ray
Tento systém poskytuje obraz a zvuk vo vysokom rozlíšení v štýlovom dizajne s hliníkovou 
povrchovou úpravou vysokej kvality. Jeho reproduktory prinášajú priestorový zvuk 
s vysokou vernosťou a zaistia tak kinový zážitok priamo u vás doma.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania
• Zdokonalený digitálny zosilňovač pre čistý a výkonný zvuk
• Patentovaná technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
• Jemné kužeľové výškové reproduktory pre úplnú čistotu zvuku
• Clear Voice pre viac akustických vokálov vo filmoch a v hudbe
• FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie
• DTS-HD a Dolby TrueHD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie
• Štýlový dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou a sklenenými stojanmi

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
• BD-Live* (Profile 2.0) umožní využívať bonusový online obsah diskov Blu-ray
• EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash



 DTS-HD a Dolby TrueHD

Funkcie DTS-HD Advanced Digital Out a 
Dolby TrueHD prinášajú ten najdetailnejší 
zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je 
doslova nerozpoznateľný od štúdiovej 
nahrávky, takže budete počuť presne to, čo 
chceli tvorcovia. Funkcie DTS-HD Advanced 
Digital Out a Dolby TrueHD sú dokonalým 
vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

DoubleBASS

Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z 
kompaktných subwooferov budete počuť aj tie 
najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke 
frekvencie a transformuje ich do počuteľného 
spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a 
výraznejší zvuk a neobmedzený a 
bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Prehrávanie diskov Blu-ray
Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie 
údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom 

v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s 
plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď 
na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a 
obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež 
zabezpečuje nekomprimovaný priestorový 
zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane 
neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia 
kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie 
celej rady interaktívnych možností. Plynulá 
navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce 
funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky 
prinášajú úplne nový rozmer do domácej 
zábavy.

Jemné kužeľové výškové reproduktory

Jemné kužeľové výškové reproduktory 
reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, 
ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z 
reproduktorov.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta 
vysokého rozlíšenia. Prijímajte aktuálny obsah 

len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-
ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové 
zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na 
prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, 
hranie hier a online nakupovanie. Surfujte na 
vlne vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania 
diskov Blu-ray a BD-Live.

Clear Voice

Veľmi často sa môže stať, že prepočujte 
dôležité komentáre v konverzáciách alebo 
inšpirujúci text piesne. Pretáčanie disku DVD 
pokazí zábavu, a pri ignorovaní nezapočutého 
prichádzate o plnohodnotný zážitok. Clear 
Voice predstavuje inovatívnu zvukovú 
technológiu, ktorá výrazne zvyšuje 
zrozumiteľnosť hlasov, a to bez ohľadu na to, 
či ide o rozhovory alebo spev. Zaručí, že 
budete počuť každé slovko – takže si budete 
môcť na vlastné uši vychutnať každý detail.

Easy Link
Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero 
zariadení pomocou jedného diaľkového 
ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je 
priemyselný štandard na zdieľanie funkcií 
medzi zariadeniami prostredníctvom kábla 
HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete 
súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia 
podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie 
ako pohotovostný režim a prehrávanie možno 
teraz ovládať úplne pohodlne.
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Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, 
Vzorkovanie videa

Zvuk
• Celkový výkon (RMS): 1000 W
• Výstupný výkon (RMS): 4 x125 W, 2 x 250 W
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: >65 dB
• Zvukový systém: DTS, zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy 

"D", Nočný režim
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Klasické, 

Koncert, Dráma, Lounge, Hranie, Športy

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, 

AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, 
BD Video, BD-R/RE 2.0

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB jednotka 
Flash

• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 
VBR

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, 

Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné 

pripojenie USB, Vstup MP3
• Zadné pripojenia: HDMI výstup, Výstup 

kompozitného videa (CVBS), Vstup Aux, 
Komponentný video výstup, FM anténa, Konektory 
reproduktora Easy-Fit, Ethernet, Koaxiálny 
digitálny vstup, Optický digitálny vstup

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,8 W
• Spotreba energie: 180 W

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: 2 pásmový
• Budiče satelitného reproduktora: 18 mm výškový 

reproduktor, 2 x 3" širokopásmový woofer
• Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
• Stredný reproduktor: Magneticky tienený, 2 

pásmový
• Meniče stredného reproduktora: 2 x 2,5" basové 

reproduktory, 18 mm výškový reproduktor
• Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 

000 Hz
• Ovládač subwoofera: 8" (20 cm) vysokoefektívny 

basový reproduktor
• Odpor subwoofera: 3 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
• Typ subwoofera: Pasívny

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve 

batérie AAA, FM anténa, Stručná príručka 
spustenia, Manuál používateľa, Záručný list pre 
celosvetovú záruku, Kábel HDMI

Rozmery
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

370 x 104 x 87 mm
• Váha stredného reproduktora: 1.3 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
• Váha subwoofera: 6,3 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 765 x 620 x 410 mm
• Váha vrátane balenia: 20 kg
• Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 

130 x 324 x 130 mm
• Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 1,5 kg
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 64 x 341 mm
• Hmotnosť prístroja: 4 kg
•

HTS7500/12

Technické údaje
Domáce kino
Prehrávanie diskov Blu-ray

http://www.philips.com

