
 

 

Philips
5.1 Hjemmebiograf

DVD
USB 2.0

HTD5570
Kraftfuld biograflignende 

surroundlyd med dyb lyd
Få biografens fulde kraft hjem i din stue! Dette Philips hjemmebiografsystem har højttalere 
med dobbelte basrør, der giver kraftfuld 1000 W surround-lyd, og systemet gengiver 
indhold i Full HD 1080p og afspiller DVD'er.

Fantastisk lytteoplevelse
• 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
• Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
• Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt
• DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video
• EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
• HDMI til High Definition-film og -billedkvalitet
• Afspiller DVD, VCD, CD og USB-enheder
• Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller

Designet til at forbedre din biograf derhjemme
• Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning



 Dolby Digital

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-
kanal lydstandarder, bygger på de samme 
principper, som det menneskelige øre 
anvender til behandling af lyd. Du oplever en 
fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en 
realistisk rumvirkning.

1000 W RMS-effekt

1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til 
film og musik

Spiller det hele

Du kan afspille praktisk talt enhver disk og 
medieenhed, du ønsker - uanset om det er 
DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den 
enestående komfort ved fantastisk 
afspilningskompatibilitet og luksussen ved at 

dele mediefiler på dit TV eller 
hjemmebiografsystem.

HDMI til HD-film

HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan 
overføre digital HD-video samt digital multi-
kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge 
signaler leverer det en perfekt billed- og 
lydkvalitet, helt uden støj. Film i 
standarddefinition kan nu nydes i ægte high 
definition-opløsning – hvilket sikrer flere 
detaljer og mere realistiske billeder.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere 
enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-
afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf 
og TV osv., med én fjernbetjening. Det 
anvender HDMI CEC-branchens 
standardprotokol til deling af funktioner 
mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk 
på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede 
HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. 
Funktioner som standby og afspilning kan nu 
udføres meget nemt.

Lyd ind

Lydindgang giver dig mulighed for nemt at 
afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/
iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en 
enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du 
tilslutter ganske enkelt din lydenhed til 
lydindgangsstikket for at nyde din musik med 
den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-
hjemmebiografsystemet.

DivX Ultra-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-
kodede videoer og film fra internettet, 
herunder købte Hollywood-film, i komfortable 
omgivelser hjemme i stuen. DivX-
medieformatet er en MPEG-4-baseret 
videokomprimeringsteknologi, der gør det 
muligt at gemme store filer som f.eks. film, 
trailere og musikvideoer på medier som CD-R/
RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din 
DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- eller 
DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-
afspilning med fantastiske funktioner som 
integrerede undertekster, flere lydsporssprog, 
flere spor og menuer i ét praktisk format.
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Lyd
• Lydsystem: Dolby Digital 5.1
• Centerhøjttaleroutput: 166 W
• Outputeffekt for søjlehøjttaler: 4 x 166 W
• Subwooferoutput: 166 W
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W
• Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, 

Original
• Lydforbedring: Night-indstilling

Højttalere
• Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x 

søjlehøjttalere
• Centerhøjttaler-enheder: 1 x 3" full-range 

basenhed
• Frekvensområde for centerhøjttaler: 150-20k Hz
• Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
• Drivere pr. søjlehøjttaler: 1 x 3" full-range 

basenhed
• Frekvensområde for søjlehøjttaler: 150-20k Hz
• Søjlehøjttaler-impedans: 4 ohm
• Subwoofer-type: Passiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
• Subwoofer-impedans: 4 ohm

Medier til optisk afspilning
• Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-

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

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, 

MPEG-2

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Stillbilledafspilning
• Billedforbedring: Rotér, Zoom
• Billedkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Billede/display
• Billedforbedring: Video-upscaling

Filformat
• Audio (Lyd): mp3, wma
• Billede: JPEG, BMP, GIF
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden: Højhastigheds-USB, Lyd 

ind
• Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Composite 

video-udgang (CVBS), Digital optisk indgang, HDMI 
1.4 output (ARC), Mini Easy-Fit højttalerstik

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning 
med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening 
Control-Passthrough, System-standby

• HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Faste kanaler: 40

Strøm
• Strømforbrug: 105 W
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: STS3001 højttalerstander
• Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Fjernbetjening, 

Folder om sikkerhed og lovgivning, 
Varemærkeblad, Brugervejledning på CD-ROM, 
Globalt garantibevis, AAA-batteri (x1)

Mål
• Centerhøjttaler (B x H x D): 223 x 100 x 80 mm
• Centerhøjttalers vægt: 0,65 kg
• Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
• Længde af baghøjttalerkabel: 7 m
• Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
• Subwoofer-kabellængde: 3 m
• Subwoofers vægt: 3,66 kg
• Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
• Tallboy-højttaler (B x D x H): 247 x 242 x 

1090 mm
• Tallboy-højttalers vægt: 2,66 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 67789 3
• Bruttovægt: 20,6 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 66,9 x 39,9 x 54,7 cm
• Nettovægt: 18,6 kg
• Antal forbrugeremballager: 1
• Taravægt: 2 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

66,9 x 54,7 x 39,9 cm
• EAN: 87 12581 67789 3
• Bruttovægt: 20,6 kg
• Nettovægt: 18,6 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 2 kg
• Type af hyldeplacering: Liggende

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
• Vægt: 2,4 kg
•
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* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker 
tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker 
tilhørende Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

