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.1-es surround hangzást bármilyen helyiségben, bármilyen pozícióban. Az 

funkcióval rendelkező, egy darabba integrált rendszer bármilyen síkképernyős 

. Kiváló hang- és képminősége páratlan élményt nyújt.

ssa!
isound funkció a kevesebb hangszóróból érkező 5.1-es surround hangzáshoz
ló hangminőség: puha dóm magassugárzók és DoubleBASS
ound™ a még jobb MP3-hangminőségért

!
dBar beépített hangsugárzókkal, erősítőkkel és DVD-lejátszóval
en FTV-hez használható – 37”-es vagy nagyobb TV-hez optimális
ldalú elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

 meg!
I 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

koztassa!
gy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt zene is lejátszható
P3 Link funkcióval zenét játszhat le hordozható médialejátszókról

Link: a HDMI CEC kompatibilis eszközök egyszerű ellenőrzése
 

Philips
SoundBar DVD-
házimozirendszer

HTS6100

Ambi sound



 

Kép/Kijelző
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

video-túlmintavételezés

Hang
• Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Sztereó
• Hangkiemelés: Magas/mély hangok szabályozása, 

Smart Surround, DoubleBass, Érthető beszéd, 
FullSound

• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, 
Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, Játék, Party, 
Hírek, Sport

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók: 2 x 1"-es puha dóm magassugárzók, 

6 x 2,5"-es teljes hangterjedelmű mélynyomók
• Hangsugárzó impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy 

löketű hangszóró
• Mélynyomó impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

USB flash meghajtó
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG

• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/
+RW, USB flash meghajtó

• Kép javítása: Diabemutató zenelejátszással, 
Forgatás, Nagyítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: USB, MP3-bemenet
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, 

Komponens videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB 
ki), TV be (audió, cinch), Easy-Fit hangszóró-
csatlakozó, Összekötő (a Power Box-hoz)

• Mélynyomó (Power Box): FM antenna, Koaxiális 
digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), 
Összekötő (a főegységhez)

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

958 x 163 x 141 mm
• Készülék tömege: 7 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

295 x 440 x 295 mm
• Mélynyomó súlya: 10 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

1040 x 565 x 347 mm
• Súly csomagolással együtt: 30,4 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors áttekintő útmutató, 

Felhasználói kézikönyv, Távvezérlés, Elemek a 
távvezérlőhöz, Teljesen bekötött SCART kábel, 
FM antenna, Összekötő kábel, Hálózati kábel, Fali 
tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

egyenáram
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: <0,3 W
•

SoundBar DVD-házimozirendszer
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nnyedségg
gia átfogó, többcsatornás 
tosít kevesebb hangsugárzóval. 
thetetlen élményt nyújt a hallgató 
lyiség méretétől és alakjától 
zó- és vezetékrengeteg nélkül. A 
ségek összetett hatása, az array-

san beállított hangsugárzók által 
 hangélményt nyújt kevesebb 

 házimozirendszer kiváló, 5.1-es 
agával ragadó filmélményt kínál. 
ókkal, erősítőkkel és DVD-
SoundBar a tökéletes megoldás a 
elelő nappalijában lenyűgöző 
ényt élvezhet, miközben kedvenc 
ival és barátaival.

ású HDMI 1080p
e felkonvertált jel kristálytiszta 
elbontású filmeket most valódi 
zheti - több részlettel és valósághű 
ásztázás (ezt jelenti a „p” az 

n) kiküszöböli a TV-képernyőn 
zzel is biztosítva a 
li élességet. És mindezen felül a 
lis kapcsolatot teremt, amely 
tális HD videó vagy digitális 
rdozására az analóg jelek 
lésével. Az eredmény tökéletes, 
- és hangminőség.

SB 2.0 kapcsolat
sz vagy USB számítógépek, 
atóelektronikai berendezések 
áló szabványprotokoll. A 

zközök akár 480 Mb/s 
l rendelkeznek, a korábbi USB 12 
mben. Nagy sebességű USB 2.0 
kell mást tennie, mint 
eszközt, kiválasztani a filmet, 
áris kezdheti a lejátszást.

hetően több készüléket irányíthat 
arági szabvány HDMI CEC 
a működést a készülékek között 
ztül. Egy gombnyomással 
sszes csatlakoztatott HDMI CEC 
nlét és a lejátszás funkció például 
el használható.
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