
 

 

Philips
Home theater 5.1 cu sunet 
de o claritate excepţională

Blu-ray 3D
andocare iPod/iPhone

HTS8562
Lăsaţi-vă absorbit de detaliile sunetului fiecărui film
Obsedat de sunet
Sistemul home cinema Philips HTS8562 cu un sunet de claritate excepţională vă permite să ascultaţi şi 

să apreciaţi fiecare detaliu al sunetului, aşa cum a intenţionat artistul sau regizorul! Menţine procesarea 

audio la minim şi reproduce sursa sunetului în mod precis, fără nicio distorsiune.

Descoperiţi sunet de claritate excepţională
• Tweetere Soft Dome Premium pentru un sunet de o claritate excepţională
• Calibrarea automată sincronizează boxele pentru o acustică perfectă
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
• Sunet de o claritate excepţională pentru sunet extraordinar de clar și de detaliat

Conceput pentru a spori senzaţia de cinematograf la dvs. acasă
• Difuzoare elegante din aluminiu și sticlă asigură un sunet puternic
• Opţiune boxe posterioare wireless pentru amplasare fără dezordine

Savuraţi toate tipurile de divertisment
• Hub HDMI pentru conectarea dispozitivelor HDMI pentru o calitate excelentă a sunetului și a 

imaginii
• WiFi integrat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
• Smart TV pentru a vă bucura de servicii online și accesa multimedia pe TV
• Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă



 Tweetere Soft Dome Premium

Cu sunetul de claritate excepţională de la 
Philips, acum veţi putea percepe și aprecia 
fiecare detaliu al sunetului, în modul în care 
este destinat să fie ascultat și cum au 
intenţionat artistul sau regizorul! Sunetul de 
claritate excepţională reproduce sursa 
sunetelor - indiferent că este un film de 
acţiune, un muzical sau o reprezentaţie live - cu 
fidelitate, precis și fără nicio distorsiune. 
Sistemele home theater Philips cu sunet de 
claritate excepţională menţin procesarea audio 
la minim, păstrând puritatea conţinutului audio 
iniţial. Rezultatul este o precizie sonică mai 
mare livrată pentru urechile dvs.

Calibrare automată

Reglarea noului dvs. sistem Home Theater 
Philips pentru a obţine o experienţă audio 
optimă este acum cum nu se poate mai ușoară. 
Prin simpla apăsare a unui buton de pe 
telecomandă, calibratorul sonor inteligent pre-
încărcat este lansat și emite semnale-test către 
boxe. Aceste semnale sunt capturate și 
analizate de către microfonul de calibrare 
automată, iar reglajele necesare sunt efectuate 
luând în considerare distanţele dintre boxe și 
poziţiile ascultătorilor, volumul și întârzierea 

de reacţie a semnalelor audio provenite de la 
fiecare boxă în parte. În 60 de secunde, 
experienţa audio din camera dvs. este 
îmbunătăţită și optimizată.

Hub HDMI

Hubul HDMI este prevăzut cu porturi HDMI 
suplimentare pentru a vă permite să conectaţi 
convenabil alte dispozitive, ca de exemplu 
consola de jocuri sau set-top box-ul HD la 
sistemul Home Theater. Conectând 
dispozitivele prin hubul HDMI, puteţi să vă 
bucuraţi de sunet și imagine de înaltă definiţie 
pentru toate tipurile de divertisment.

WiFi integrat

Graţie WiFi integrat puteţi experimenta o 
selecţie bogată de servicii online populare prin 
simpla conectare a sistemului home theater 
direct la reţeaua de la domiciliu. Vă puteţi 
bucura de unele dintre cele mai bune site-uri 
Web care oferă filme, imagini, divertisment și 
informaţii și alte tipuri de conţinut online 
adaptat pentru a se potrivi ecranului dvs. de 
televizor.

Blu-ray Full HD 3D

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. 
sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D 
utilizează dispozitive de comutare rapidă de 
ultimă generaţie pentru profunzime naturală și 
realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. 
Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentilele din stânga și din dreapta în 
sincronizare cu imaginile alternative, se creează 
experienţa de vizionare Full HD 3D cu home 
cinema. Versiunile de filme premium 3D pe 
BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de 
înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea 
sunet surround necomprimat pentru o 
experienţă audio incredibil de reală.

Asociat cu televizorul 
Cinema 21:9 Gold 
series*
Asociat cu televizorul 
Cinema 21:9 Gold series
Bucuraţi-vă de o lume a 

distracţiei cu acest televizor asociat Philips 
Cinema 21:9 Gold series. Acest ecran 
21:9 ultra lat este formatul autentic al 
filmelor; îmbunătăţit de către tehnologiile 
Ambilight, Easy3D și multi-view, acest 
televizor vă oferă cu adevărat experienţa 
cinematografică ideală a ecranului lat. Atât 
televizorul cât și sistemul Home Theater 
pot fi controlate cu ajutorul unei singure 
telecomenzi, iar setul combinat asigură 
cea mai bună performanţă vizuală și 
sonoră cu ajutorul sistemului Philips 
Easylink prin HDMI. În plus, acestea sunt 
fabricate folosind aceleași materiale și 
finisaje pentru o potrivire vizuală perfectă!
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Audio wireless spate 

RWSS5510, Suport de podea STS1300, Suporturi 
pentru boxe STS9501, Dispozitive de montare pe 
perete STS9510

• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Microfon de 
calibrare automată, Staţie de andocare DCK3060 
pentru iPod/iPhone, Antenă FM, Cablu de 
alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă, 
Broșură cu date juridice și privind siguranţa, Fișa 
mărcilor comerciale, Certificat de garanţie 
internaţională

Televizoare Philips asociate*
• Seria Cinema 21:9 Gold: 50PFL7956

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK, USB
• Conexiuni integrate: Wi-Fi
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video 

compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare 
optică digitală, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire 
HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, 
Mufă pentru staţie de andocare iPod/iPhone, 
Minimufe Easy-Fit pentru boxe, Slot pentru card 
SD/SDHC, Audio wireless spate

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare 

format 21:9, Audio Return Channel, Mapare 
intrare audio automată, Sincronizare dinamică, 
Redare la o singură atingere, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut, Deep color

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 435 x 63,5 x 342,5 mm
• Greutate unitate principală: 4 kg

• Boxă centrală (L x Î x A): 280 x 95 x 92 mm
• Greutate boxă centrală: 1,4 kg
• Lungime cablu boxă centrală: 2 m
• Boxă frontală (L x Î x A): 97 x 301 x 120 mm
• Greutate boxă faţă: 1,45 kg
• Lungime cablu boxă frontală: 4 m
• Boxă spate (L x Î x A): 97 x 301 x 120 mm
• Greutate boxă spate: 1,5 kg
• Lungime cablu boxă spate: 10 m
• Subwoofer (l x î x A): 196 x 395 x 342 mm
• Greutate subwoofer: 4,9 kg
• Lungime cablu subwoofer: 3 m
• Ambalaj (l x Î x A): 565 x 443 x 395 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 18,9 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe 

satelit
• Drivere difuzor central: 1 tweeter de 1", 2 woofere 

de 3"
• Interval de frecvenţe boxă centrală: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor central: 3 ohm
• Drivere per boxă satelit: 1 tweeter de 1", 2 

woofere de 3"
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 5 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 

i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 105 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Sunet
• Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Îmbunătăţire dialog, Dolby 
Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mod 
Noapte, Surround Plus, Control pentru sunete 
înalte, medii și bas

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Audio de rezoluţie înaltă DTS-HD

• Putere de ieșire boxă centrală: 230 W
• Putere de ieșire boxă satelit: 4 x 135 W
• Putere de ieșire subwoofer: 230 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 1000 W

Durabilitate
• Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Manual 

electronic de utilizare, Fără spumă poliuretanică, 
Cerneală pe bază de soia

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Număr de canale presetate: 40
• RDS: Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM
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* Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în ţara dvs., vă 
rugăm să vizitaţi www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

