
 

 

Philips
Amplituner AV HD

AVR9900
Niezrównany dźwięk przestrzenny

z amplitunerem AV o wysokiej rozdzielczości
Idealnie pasująca podstawa do telewizora LCD Cinema 21:9. Amplituner AV o wysokiej 
rozdzielczości dostarcza wrażenia jak w prawdziwym kinie oraz czysty dźwięk wysokiej 
jakości ze wszystkich źródeł. Spraw, aby wieczór filmowy był wyjątkowy!

Czysty dźwięk wysokiej jakości
• 7-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewnia wyjątkowe doznania podczas oglądania filmów
• Dyskretne wzmacniacze zapewniają szerokie pasmo częstotliwości
• Zasilacz liniowy zapewnia większą dynamikę
• Czysta ścieżka obróbki sygnału zapewnia rzeczywiste odtwarzanie dźwięku
• Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny w systemie 7.1
• Inteligentny korektor z mikrofonem dostosowuje dźwięk do pomieszczenia

Wrażenie oglądania filmu HD w kinie
• Zwiększanie rozdzielczości wszystkich źródeł AV dzięki technologii HDMI
• Technologia Deep Color Ready zapewnia żywe obrazy wyświetlane za pomocą miliarda 

kolorów
• Algorytm DCDi firmy Faroudja zapewnia niezwykłą ostrość i wysoką jakość obrazu

Łatwa konfiguracja i obsługa
• 200 ms – opóźniona synchronizacja mowy z odrębnym wejściem bez opóźnienia
• Menu ekranowe z kontrolą odtwarzacza płyt Blu-ray firmy Philips



 Zwiększanie rozdzielczości wszystkich 
źródeł AV

Odtwarzanie starszych źródeł analogowych 
będzie teraz przyjemniejsze. Ten zestaw 
automatycznie zwiększa rozmiar obrazu 
wszystkich źródeł AV do rozdzielczości HD za 
pomocą połączenia HDMI. Teraz możesz 
oglądać wszystkie filmy w wysokiej 
rozdzielczości!

200 ms – opóźniona synchronizacja 
mowy

Większość telewizorów wysokiej jakości musi 
sobie radzić z dużą ilością przetwarzania 
sygnału wideo, co powoduje opóźnienie i 
niezgranie obrazu i dźwięku. Nasza funkcja 
synchronizacji mowy umożliwia opóźnienie 
sygnału audio z amplitunera tak, aby 
zsynchronizował się z obrazem (opóźnienie 

może wynosić od 0 do 200 ms). Odrębne 
wejście bez opóźnienia, tylko dla tego 
amplitunera, umożliwia skonfigurowanie 
osobnych ustawień dla wyjścia audio 
telewizora oraz innych urządzeń podłączonych 
do odbiornika. Ten amplituner AV HD 
pozwala w pełni cieszyć się obrazem bez 
denerwującego efektu braku synchronizacji.

7-kanałowy dźwięk przestrzenny

7-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewnia 
wyjątkowe doznania podczas oglądania filmów

Faroudja DCDi

Ciesz się niezwykłą ostrością i wysoką jakością 
obrazu w telewizorach z Faroudja DCDi. 
Technologia DCDi eliminuje postrzępione 
krawędzie pojawiające się podczas oglądania 
zwykłego obrazu wideo z przeplotem, 

szczególnie w przypadku ruchomego obrazu, 
zapewniając naturalnie wyglądające sceny akcji. 
Przenieś swoje wrażenia wizualne na wyższy 
poziom dzięki krystalicznym i bardziej płynnym 
obrazom.

Inteligentny korektor

Koniec z uciążliwą, skomplikowaną 
konfiguracją wielu głośników! Inteligentny 
korektor pozwala z niezwykłą dokładnością 
dostosować ustawienie odbiornika do 
rozmieszczenia głośników w pomieszczeniu. Z 
pomocą mikrofonu ustawionego w 
standardowej pozycji odsłuchu zestaw 
rozpoczyna pomiar fabrycznie zdefiniowanych 
parametrów, a następnie oblicza i dostosowuje 
efekty dźwiękowe. W ten sposób otrzymujesz 
najlepsze możliwe ustawienie dla danego 
pomieszczenia – a w rezultacie – dźwięk o 
doskonałej jakości.
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