
 

 

„Philips“
2,1 namų kinas

Crystal Clear Sound
3D „Blu-ray“

HTB6251D
Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriais žemais dažniais
Sužavėti garsų
Maksimaliai išplėskite namų kino garso atkūrimo galimybes naudodami dinaminius 
„3Directional“ pakreiptus garsiakalbius! Įsigiję šią modernią „Philips“ namų kino sistemą 
HTB6251D galėsite leisti visus mėgstamus įrašus, įskaitant 3D „Blu-ray“.

Puikūs klausymosi pojūčiai
• 500 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai
• „Crystal Clear Sound“ – itin aiškus ir tikroviškas garsas
• „Dolby TrueHD“ Digital Plus – aukštos kokybės erdvinis garsas

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių
• Integruota „WiFi“ skirta mėgautis prijungta medija belaidžiu būdu
• Prisijunkite prie 2 HDMI jungčių, užtikrinančių puikią vaizdo ir garso kokybę
• Internetinis radijas – mėgaukitės internetiniais radijo kanalais
• Klausykitės muzikos ir kraukite savo „iPod“ / „iPhone“ per USB prievadą

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui
• „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui



 „Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 
keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 
Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą 
erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

500 W RMS galia

500 W RMS galia suteikia nuostabų garsą 
filmams ir muzikai

Integruota „WiFi“

Integruotos „WiFi“ dėka, paprasčiausiai 
prijungdami namų kino teatro sistemą tiesiogiai 
prie namų tinklo, galite išbandyti didžiulį 
populiarių internetinių paslaugų pasirinkimą. 
Taip pat galite mėgautis ir vienomis geriausių 
svetainių, siūlančių filmus, vaizdus, informacinį-
pramoginį ir kitą turinį internete, kuris yra 
puikiai rodomas jūsų televizoriaus ekrane.

Crystal Clear Sound

„Crystal Clear Sound“ – itin aiškus ir 
tikroviškas garsas

Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“
Klausykitės mėgstamos muzikos kraudami savo 
„iPod“ / „iPhone“! Tiesiog prijunkite „iPod“ / 
„iPhone“ USB laidu prie namų kino sistemos 
USB prievado. Taip įkrausite savo „iPod“ / 
„iPhone“ jam grojant, todėl galėsite mėgautis 
muzika ir nesijaudinsite, kad jūsų „Apple“ 
įrenginys gali išsikrauti.

HDMI x 2

Mėgaukitės įspūdingesniais 3D vaizdais ir itin 
aiškiu 5.1 ar 7.1 kanalų garsu tiesiog prijungę 
mūsų leistuvo garso HDMI x 2 išvestis prie 
jungties savo ne 3D AV imtuve.
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Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, 

Žinios, Originalas
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

„Dolby Digital Prologic II“, Dvigubi žemieji dažniai, 
„FullSound“, Nakties režimas, „Surround Plus“, 
Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby True HD“, DTS-HD 
aukštos raiškos garsas

• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 500 

W W
• Garsiakalbio išvesties galia: 166 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 2 x satelitinės kolonėlės
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 col. aukštų 

dažnių siųstuvas, 2 x 3 in viso diapazono 
garsiakalbiai

• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 
tūkst. Hz

• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Prijungimo galimybė
• Priekinės jungtys: Didelio greičio USB, Garso 
įvestis

• Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 
Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos 
lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ 
įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, Lengvai prijungiami 
garsiakalbių lizdai, Kompozitinė vaizdo išvestis

• Integruotos jungtys: „Bluetooth“, Tinklas, belaidis 
ryšys

• „iPod“ / „iPhone“: per USB

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis 
garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ 
Dinaminis Lipsync, Budėjimo režimas vienu 
paspaudimu, Paleidimas vienu paspaudimu, 
Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“

• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), 
Turinio tipas, „Deep Colour” funkcija

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, WAV, WMA, 

„Dolby Digital“, DTS
• MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: AVCHD, „DivX Ultra“, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 

k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 105 W
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Pastovumas
• Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 58 x 

280 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 2,7 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 178 x 302 x 

353 mm
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,9 kg
• Svoris su pakuote: 7,5 kg
• Priekinio garsiakalbio svoris: 0,63 kg

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, 

Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, 
Tarptautinės garantijos lapas

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 68360 3
• Bendras svoris: 9,14 kg
• Outer carton (L x W x H): 51,3 x 37,2 x 31,8 cm
• Grynasis svoris: 7,97 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 1,17 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

51,3 x 31,8 x 37,2 cm
• EAN: 87 12581 68360 3
• Bendras svoris: 9,14 kg
• Grynasis svoris: 7,97 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 1,17 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

43,5 x 5,8 x 28 cm
• Svoris: 2,66 kg
•
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