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„Philips Fidelio“ SoundHub
2.1 3D „Blu-ray“ namų 
kinas su „Crystal Clear 
Sound“
Titaniniai aukštų dažnių 

garsiakalbiai

„CinemaPerfect HD“
Integruotas „Wi-Fi“ ir 
„Bluetooth®“
500 W
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andykite naująją „Philips SoundHub“ namų kino sistemą HTB9225D su itin aiškų garsą atkuriančia 

hnologija „Crystal Clear Sound“. Titaniniai aukštųjų dažnių garsiakalbiai neįtikėtinai raiškiai atkuria 

kvieną garso detalę. Mėgaukitės tokiu mėgstamų filmų ir muzikos garsu, koks ir turėtų būti.

Atraskite krištolinį garsą „Crystal Clear Sound“
• „Crystal Clear Sound“ technologija ypatingai aiškiam ir sodriam garsui
• Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai aukštos kokybės neiškraipytam garsui
• Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas išsaugo kiekvieną garso detalę
• Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui
• Unikalios kolonėlės su matomu aukštųjų dažnių garsiakalbiu nepertraukiamam garsui
• Kasdienybei pritaikytas dizainas su aukštos kokybės šlifuotu aliuminiu ir stiklu

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis
• „CinemaPerfect HD“ – atkuriamas itin raiškus vaizdas
• Naudojant integruotą HDMI šakotuvą, įrenginius patogu prijungti prie TV
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Integruota „WiFi“ skirta mėgautis prijungta medija belaidžiu būdu
• iPod/iPhone muzikos atkūrimas ir įkrovimas



 „CinemaPerfect“ ir „Quad Full HD“

Naujasis „Philips CinemaPerfect HD“ modulis 
su „Quad full HD“ suteikia galimybę mėgautis 
pačia geriausia atkuriamo vaizdo kokybe nei 
kada nors anksčiau. Šis išmanusis modulis 
paryškina vaizdus ir sumažina triukšmus, kurių 
atsiranda glaudinant vaizdą MPEG formatu. 
Pasitelkdamas patobulintą vaizdo apdorojimo 
funkciją modulis sukuria ryškius ir sodrius 
vaizdus ekrane.

Integruotas HDMI šakotuvas

Naudodamiesi HDMI šakotuvu, galite lengvai 
prijungti įrenginius prie TV be daugybės laidų. 
Žiūrint įvairų turinį per plokščią TV, šis 

šakotuvas užtikrina geriausią įmanomą garso 
kokybę. Visus savo HDMI įrenginius galite 
prijungti prie namų kino sistemos HDMI 
šakotuvo, o šį prie jūsų plokščio TV galite 
prijungti tik vienu laidu. Ši sąranka suteiks 
galimybę mėgautis HD vaizdo ir garso kokybės 
filmais ar TV programomis ir nevargti su 
daugybe laidų!

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio 
ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja 
mažai energijos. Naudojantis šia technologija 
galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus 
„Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ 
funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti 
mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio 
išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio 
arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ 
arba „iPhone“.

Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai

Aukštų dažnių garsiakalbiai iš titano yra ypač 
tvirti ir lengvi, todėl skleidžia neiškraipytą 
garsą. Jų neįtikėtinas atsparumas iškraipymui ir 
rezonansui visame garso dažnio diapazone 
užtikrina puikią garso kokybę.

Aukščiausios kokybės D klasės 
stiprintuvas

Patentuoti „Philips“ aukščiausios kokybės D 
klasės stiprintuvai yra skirti išsaugoti pradinį 
garso šaltinį didesniam garso signalo tikslumui 
išgauti. Jie padeda akustinėms muzikos ir filmų 
detalėms sklisti taip, kaip atlikėjas ar režisierius 
sugalvojo.
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Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, 

Žinios, Originalas
• Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo 

sustiprinimo priemonė, „DoubleBASS“, 
„FullSound“, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir 
žemų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 
Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, 
DTS-HD aukštos raiškos garsas

• Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 135 W x2
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 230 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 500 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 2 x satelitinės kolonėlės
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 1 in titaninis 

aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 3 in viso diapazono 
garsiakalbiai

• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 
20k Hz

• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
• 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: 3 omų

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: USB, Garso įvestis
• Integruotos jungtys: Tinklas, belaidis ryšys
• Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, 

Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis 
(ARC), Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, 
Žemų dažnių kolonėlės išvestis, AUX įvestis, HDMI 
3 įvestis

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

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

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

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• RDS: Stoties pavadinimas
• 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, WAV, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, 

mpg, WMV, flv, mov

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

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

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, 
AVI, MKV, XviD

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

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdas / ekranas
• „Philips“ funkcija: „CinemaPerfect HD“
• Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 

k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas, Tiesioginis 2D konvertavimas į 3D, 
„Quad HD“ (3840 x 2160)

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 135 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 307 x 66 x 

304 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 3,87 kg
• Satelitinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 

131 x 334 x 99 mm
• Satelitinio garsiakalbio svoris: 1,2 kg
• Satelitinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 397 x 

342 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,3 kg
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
• Pakuotė (P x A x G): 570 x 413 x 400 mm
• Svoris su pakuote: 16,6 kg

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

Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 67894 4
• Bendras svoris: 18,8 kg
• Outer carton (L x W x H): 71 x 40,5 x 43 cm
• Grynasis svoris: 12,8 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 6 kg

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

71 x 43 x 40,5 cm
• EAN: 87 12581 67894 4
• Bendras svoris: 18,8 kg
• Grynasis svoris: 12,8 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 6 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

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

30,44 x 6,89 x 30,72 cm
• Svoris: 2,2 kg
•
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Specifikacijos
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* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, 
Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories 
Inc.“ prekių ženklai.

http://www.philips.com

