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Házimozi Crystal Clear 
hangzással

3D Blu-ray
iPod/iPhone dokkolóegység

HTS8562
Élvezze a filmhang legapróbb részleteit

A hangzás bűvöletében
A Philips kristálytiszta hangzást biztosító Crystal Clear technológiájának köszönhetően most minden 

hangjegyre odafigyelhet, és valóban úgy hallhatja, ahogy az előadóművész vagy a karmester meg kívánta 

szólaltatni. A Crystal Clear technológia a hangfeldolgozást minimálisra csökkenti, és a hangforrást 

precízen, torzítás nélkül adja vissza.

Fedezze fel a kristálytiszta hangzást
• A kiváló minőségű puha dóm magashangszórók kristálytiszta hangot produkálnak
• Az automatikus kalibrációval szinkronizálhatók a hangsugárzók a tökéletes akusztika érdekében
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
• Kristálytiszta hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• Az alumíniumból és üvegből készült, elegáns kialakítású hangsugárzók
• Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók opció a vezetékrengetegtől mentes elhelyezéshez

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• HDMI Hub a HDMI eszközök csatlakoztatásához a nagyszerű hang- és képminőségért
• Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
• A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért



 Kiváló minőségű puha dóm 
magashangszórók

A Philips kristálytiszta hangzást biztosító 
Crystal Clear technológiájának köszönhetően 
most minden hangjegyre odafigyelhet, és oly 
módon hallhatja, ahogy az előadóművész vagy a 
karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal 
Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő 
koncertről van szó – pontosan, hűen, 
torzításmentesen reprodukálja a hangforrás 
hangját. A Philips házimozi-rendszerek Crystal 
Clear hangzást biztosító technológiája a lehető 
legkevesebb hangfeldolgozással igyekszik a 
lehető legtisztábban megőrizni az eredeti 
hanganyagot. Ennek eredményeképpen a 
hallgató tökéletes hangélményben részesülhet.

Automatikus kalibráció

Az új Philips házimozi által nyújtott optimális 
hangélmény beállítása pillanatok műve. A 
távvezérlő egyetlen gombjának megnyomásával 
elindul az intelligens, előre betöltött 
hangkalibrációs szoftver, amely tesztjeleket 
küld a hangsugárzókra. Az automatikus 
kalibrációs mikrofon érzékeli és elemzi ezeket 
a jeleket, majd a szükséges beállításokat 
követően számításba veszi a hangsugárzók és a 

hallgatói pozíció közötti távolságot, a hangerőt, 
és az egyes hangsugárzók audiojeleinek 
késleltetését. 60 másodperc alatt készen van a 
szobára optimalizált hangzás beállítása.

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.

Beépített WiFi

A népszerű online szolgáltatások választékának 
kihasználásához a beépített Wi-Fi-vel 
egyszerűen csatlakoztassa házimoziját 
közvetlenül otthoni hálózatához. A legjobb 
weboldalak filmekkel, képekkel, információs/
szórakoztató tartalmakkal és egyéb online 
szolgáltatásokkal, a TV képernyőjéhez 
illeszkedően.

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 
élmény. 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.

A Cinema 21:9 Gold 
sorozatú TV-
készülékkel együtt 
használható*
A Cinema 21:9 Gold 
sorozatú TV-készülékkel 

együtt használható
Merüljön el a szórakozás világában a 
Philips Cinema 21:9 Gold sorozatú TV-
készülékkel, amely remekül kiegészíti ezt a 
házimozit. A készülék a valódi 
moziformátumnak megfelelő 21:9-es, 
ultraszéles képernyővel, valamint 
Ambilight, Easy3D és Multiview funkcióval 
rendelkezik, így hamisítatlan, szélesvásznú 
moziélményt nyújt. A TV és a házimozi 
egyetlen távvezérlővel vezérelhető. A 
kombinált készülék a Philips Easylink 
funkcióval, a HDMI csatlakozáson 
keresztül a legjobb kép- és hangminőséget 
biztosítja. Mindkettő ugyanazokból az 
anyagokból és bevonattal készül, a 
tökéletes vizuális harmónia érdekében.
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: RWSS5510 vezeték 

nélküli hátsó audioegység, STS1300 padlóállvány, 
STS9501 hangsugárzó-állványok, STS9510 Fali 
tartók

• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, 
Automatikus kalibráló mikrofon, DCK3060 
dokkoló (iPod/iPhone), FM antenna, Hálózati 
tápkábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi 
garancialevél

Megfelelő Philips televíziók*
• Cinema 21:9 Gold sorozat: 50PFL7956

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kbps

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wav, wma
• Képek: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB
• Integrált csatlakozások: Wi-Fi
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit 

video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-
antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es 
HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, iPod/iPhone 
dokkolócsatlakozó, Mini Easy-Fit hangszóró-
csatlakozók, SD/SDHC memóriakártya foglalat, 
Vezeték nélküli hátsó audioegység

Kényelem
• EasyLink: 21:9 formátumú felirat támogatása, Audio 

visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-
feltérképezés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás 
egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna, A 
tartalom típusa, Deep Color

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 435 x 63,5 x 342,5 mm

• A főegység tömege: 4 kg
• Középsugárzó (sz x ma x mé): 280 x 95 x 92 mm
• Középsugárzó tömege: 1,4 kg
• Középsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
• Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 97 x 301 x 

120 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 1,45 kg
• Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
• Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 97 x 301 x 

120 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 1,5 kg
• Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 395 x 342 mm
• Mélynyomó tömege: 4,9 kg
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 565 x 443 x 395 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 18,9 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 1 középsugárzó, 4 

szatellitsugárzó
• Középsugárzó meghajtók: 1 x 1”-es 

magashangszóró, 2 x 3"-es mélyhangszóró
• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Középsugárzó impedanciája: 3 ohm
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 x 1”-es 

magashangszóró, 2 x 3"-es mélyhangszóró
• Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
• Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 105 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,5 W

Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, 

Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Beszédkiemelő, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Surround 
Plus, Magas/közép/mély hangok szabályozása

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio

• Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 230 W
• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 135 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 230 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Elektronikus felhasználói 
kézikönyv, Nincs polifoam, Szója alapú tinta
Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozható csatornák száma: 40
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM
•
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* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on 
Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a 
www.philips.com/blu-ray oldalra.

http://www.philips.com

