
 

 

Philips
Hjemmebiografhøjttalere

HDMI 1080p

HTS5110
Besat af lyd

Fantastisk surroundlyd fra superslank SoundBar
Nyd klar lyd i alle TV-dialoger og detaljer i musik og film fra den slanke Philips HTS5110-
hjemmebiografhøjttaler! 300 W lydkraft, HDMI 1080p-upscaling og en trådløs subwoofer 
skaber en biograflignende oplevelse.

Fantastisk lytteoplevelse
• Superslanke højttalere giver realistisk surroundlyd
• Dolby Virtual-højttaler giver realistisk surround-lyd
• 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Designet til at forbedre din bolig
• Superslankt SoundBar-design med Flat Panel-højttalere
• Trådløs subwoofer, der øger bassen uden brug af kabler
• SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 81 cm (32")
• Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
• Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Tilslut og nyd al din underholdning
• MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere
• Tilslut nemt dit TV via et enkelt HDMI-kabel
• Skarpere high definition-billeder med HDMI 1080p
• Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller musik fra USB-flash-drev



 Superslanke højttalere

Superslanke højttalere giver en kompromisløs 
surroundlydoplevelse i et slankt og elegant 
design. Silkebløde dome-diskanter anvender et 
kraftfuldt neodym-magnetsystem, der 
indfanger mellemtone- og diskantfrekvenser, 
uden at detaljer fra film eller musikkilder går 
tabt. Resultatet er en fantastisk klar, 
virkelighedstro lyd, nøjagtigt som kunstneren 
havde tænkt det.

Dolby Virtual-højttaler

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-
virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig 
lyd og overvældende surround-lyd fra et to-
højttalersystem. Meget avancerede rumlige 
algoritmer gengiver troværdigt de lyd-
karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-
kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at 
udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres 
med Dolby®Pro Logic®II-behandling, bliver 
alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til 
virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du 
behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler 
eller højttalerstandere for at opleve lyd, der 
fylder rummet.

300 W RMS-effekt

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

Superslankt SoundBar-design

Superslankt SoundBar-design med Flat Panel-
højttalere

Trådløs subwoofer

Trådløs subwoofer, der øger bassen uden brug 
af kabler

SoundBar-design

Hjemmebiografhøjttaleren SoundBar giver 
enhver stue lidt finesse. Selvom den er designet 
til at passe til et fladskærms-TV på 81 cm (32") 
eller større, er den en fin følgesvend til ethvert 
fladskærms-TV - så det matcher dit interiør og 
din livsstil.

Touch panel til afspilning

Intuitiv touch panel-betjening giver dig 
mulighed for at indstille lydstyrken og andre 
afspilningsindstillinger ved at trykke på det 
berøringsfølsomme frontpanel.

Fleksibel placering

Dette alsidige hjemmebiografsystem kan 
placeres hvor som helst. Ligegyldigt om det er 
på en TV-stander, et bord eller monteret på 
væggen, så ser produktet flot ud og fungerer 
uden kompromis. For en gangs skyld 
bestemmer du selv, hvordan dit hjem skal se 
ud, uden at du skal opgive en fantastisk 
hjemmebiografoplevelse.
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Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, 

FM-antenne, HDMI-kabel, Netledning, 
Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, 
Globalt garantibevis

• Kompatibelt tilbehør: STS1000 Vægbeslag, 
STS1100 Bordstander, STS1300 Gulvstander

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3 bit-hastigheder: 112 kbps - 320 kbps
• Afspilningsmedie: USB-flash-drev
• WMA bit-hastigheder: 48 kbps - 192 kbps

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 line-in, USB
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, 

Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial 
indgang, FM-antenne, HDMI 1.4 output (ARC)

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 790,6 x 100,3 x 50 mm
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

182 x 365 x 306 mm

Højttalere
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
• Frekvensområde for subwoofer: 35 - 200 Hz
• Subwoofer-impedans: 8 ohm
• Subwoofer-type: Aktiv

• Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
• Højttaler-impedans: 8 ohm

Billede/display
• Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p)

Strøm
• Strømforbrug: 35 W
• Strømforsyning: 220 V – 230 V, 50/60 Hz
• Standby-strømforbrug: <1 W

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 70 W + 160 W
• Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant- og 

basregulering
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

DTS 96/24, Stereo
• Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG
• Billedforbedring: Rotér, Diasshow med 

musikafspilning, Zoom
• Afspilningsmedie: USB-flash-drev

Tuner/modtagelse/transmission
• RDS: Stationsnavn
• Tunerbånd: FM
•
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