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Com reforço dinâmico dos sons graves
O MX5500D é um sistema de entretenimento de alto desempenho, com capacidade 
para 5 DVDs, que conta com os mais avançados recursos tecnológicos para a melhor 

experiência em cinema, imagem e som — a partir de disco ou cartão de memória.

Som e imagens incomparáveis
• Cinema Center Speaker™ para uma experiência de cinema real.
• Class D Amplifier™ avançado para um som compacto e potente
• Som surround de alta qualidade DTS 5.1, Dolby Digital Pro Logic II
• Vídeo componente c/ Progressive Scan para uma melhor qualidade de imagem

Na prática, reproduz qualquer formato de disco
• Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3
• PCMCIA Media Slot para visualizar na TV fotos de cartões de memória

Instalação rápida e fácil
• O Seating Control™ fornece o melhor desempenho de som sempre

• Instalação fácil, para entretenimento doméstico total
Philips
Sistema Home Theater 
com DVD/SACD

Progressive 
Scan
MX5500D
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Imagem/tela
• Formato da tela: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz

Som
• Ajustes do equalizador: Ação, Clássica, 

Concerto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ficção 
científica

• Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe 
"D", ClearVoice, Incredible Surround, Controle 
de assentos, Controle de altos e graves, Modo 
noturno

• Sistema de áudio: MPEG2, Matrix surround, 
DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital (AC-3)

• Potência de saída: 6 x 1200W PMPO
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Resposta de freqüência: 30 a 30,000 Hz
• Conversor D/A: 29 bits, 192 kHz
• Potência de áudio total (RMS): 7.200 W

Alto-falantes
• Alto-falante satélite: Frente com proteção 

magnética
• Drivers de alto-falantes satélites: 2 woofers mid 

range de 3".
• Alto-falante central: 2 vias, Caixa acústica 

Cinema Center, com proteção magnética
• Drivers de alto-falante central: 4 subwoofers 

mid range de 2", tweeter de 1,75".
• Tipo de subwoofer: TwinSubs
• Driver de subwoofer: 2 woofers de longo 

alcance de 4 pol.
• Faixa de freqüência do subwoofer: 30-120 Hz
• Impedância do subwoofer: 8 ohm
• Faixa freq. de alto-falante satélite: 120 a 

30,000 Hz
• Impedância de alto-falante satélite: 4 ohm
• Faixa freq. do alto-falante central: 120 a 

30,000 Hz
• Impedância do alto-falante central: 4 ohm

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2
• Mídia de reprodução: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (modo vídeo), DVD-R, DVD-Vídeo, 
SVCD, CD de vídeo

• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 
Repetir

• Tipo de carregador: Bandeja
• Número de discos: 5
• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: Dolby Digital, DTS, 

MP3, MPEG2 multicanal, PCM
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Pesquisar próximo álbum/álbum 
anterior, Localizar Próxima Faixa/Faixa Anterior, 

Repetir um/álbum/tudo, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Taxas de transmissão de MP3: 32 a 256 kbps

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: CD de imagens
• Formato de compressão de imagens: JPEG

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Gravação automática
• RDS: Nome da estação
• Bandas de sintonia: FM Estéreo, MW
• Número de canais pré-sintonizados: 40

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Saída para fone de 

ouvido
• Fone de ouvido: 6,3 mm
• Outras conexões: Entrada de áudio analógica 

esq./dir., Saída entrelaçada Vídeo Componente, 
Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital 
coaxial, Saída digital coaxial, Antena FM, Saída 
Line out, Antena MW, Saída S-Video, Pré-saída 
de subwoofer

Praticidade
• Controle Remoto: Multifuncional

Acessórios
• Acessórios inclusos: 1 caixa acústica central, 2 

caixas acústicas satélites frontais, 2 caixas 
acústicas satélites traseiras, 2 subwoofer/
suportes TwinSub, Cabo de alimentação CA, 
Cabo de áudio, cabo de vídeo CVBS, Antena FM/
MW, Guia de Referência Rápida, Controle 
Remoto, Manual do usuário, Certificado de 
garantia

• Pilhas inclusas: 2 pilhas de longa duração AA

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 - 240V, 50/60 Hz
• Consumo de energia em standby: < 0,5 W

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

994 x 410 x 544 mm
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

110 x 940 x 110 mm
• Peso do aparelho: 7,2 kg
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 100 x 360 mm
• Peso, incluindo embalagem: 34,2 kg
• Peso dos alto-falantes surround: 1,2 kg
• Dimensões da caixa acústica Surround 

(L x A x P): 94 x 280 x 70 mm
• Peso do subwoofer: 4,5 kg
• Peso do alto-falante central: 1,3 kg
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

435 x 72 x 63,5 mm
•
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inema Center Speaker™
ecrie e desfrute da experiência de cinema real na sua 
rópria casa com o Cinema Center Speaker™. Com a 
mplificação do som, fornecida por quatro woofers 
ultidirecionais e um tweeter de alta freqüência, 
osicionados precisamente em diferentes ângulos, o 
om fica mais encorpado, sendo fácil distinguir os sons 
e primeiro plano e de fundo, ação e diálogo. A 
eprodução natural e clara fornecida pelos novos e 
evolucionários woofers de 2 polegadas traz uma 
ensação incrível, fazendo você se sentir não apenas no 
inema, mas dentro da tela!

mplificador Digital Classe D 6x
uando se chega à perfeição em áudio, não há espaço 
ara distorção. Os amplificadores digitais geram muito 
enos calor do que os analógicos padrão, permitindo 
enores carcaças. Os Class D Amplifiers™ Philips 
roporcionam uma qualidade sonora acentuadamente 
uperior à dos amplificadores digitais usados por nossos 
oncorrentes, pois foram projetados para controlar e 
eduzir a EMI (interferência eletromagnética). Além 
isso, os Class D Amplifiers™ usam design "closed 

oop", que suprime a distorção e a perda da qualidade 
e áudio. O resultado geral é um desempenho de áudio 
primorado em um produto com tamanho muito 
enor.

TS, Dolby Digital 5.1 e PL2
 decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina 
 necessidade do decodificador externo, processando os 
eis canais de informações de áudio para proporcionar 
ma experiência de som de alta qualidade e uma 
ensação incrivelmente natural de ambientação e 
ealismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco 
anais de processamento surround de qualquer fonte 
e áudio estéreo.

rogressive Scan
 Progressive Scan duplica a resolução vertical da 

magem, resultando em uma imagem muito mais nítida. 
m vez de enviar para a tela primeiro o campo 
omposto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o 
ampo com as linhas pares, os dois campos são 
rojetados ao mesmo tempo. A imagem completa é 
riada instantaneamente, usando a resolução máxima. 
essa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais 
ítida, sem estrutura linear.

ilmes em formatos variados
 capacidade de reprodução de múltiplos formatos 
ermite reproduzir a maioria dos discos, para 
aximizar a compatibilidade e o prazer visual.

úsica em formatos variados
 capacidade de reprodução de múltiplos formatos 
ermite reproduzir a maioria dos discos, para 
aximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.

CMCIA Media Slot
 Media Slot é uma solução simples para cartões, que 
roporciona acesso imediato a imagens digitais, a partir 
e vários formatos de cartão de memória, como 
ompact Flash, Memory Stick, cartão SD e MultiMedia 
ard por meio de um adaptador PCMCIA.

eating Control™
ara obter o melhor desempenho de som com o Seating 

Control™, escolha seu lugar preferido com o Joystick 
Remote Control. Selecione a arrumação mais parecida 
com a da sua sala e a posição das caixas acústicas 3D 
com total facilidade e prepare-se para viver uma 
experiência inédita de imersão total no som.
MX5500D/21S

Especificações Principais especificações do 

Sistema Home Theater com DVD/SACD
Progressive Scan  


