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scynacja Dźwiękiem
kryj technologię Crystal Clear Sound w nowym zestawie kina domowego SoundHub HTB9225D 

y Philips. Tytanowe przetworniki wysokotonowe zapewniają niezwykłą wyrazistość każdego 

iękowego detalu. Ciesz się ulubionymi filmami i muzyką w takiej postaci, w jakiej zostały nagrane.

Odkryj technologię Crystal Clear Sound
• Krystalicznie czysty dźwięk zapewniający wyraźny i dokładny dźwięk
• Tytanowe głośniki wysokotonowe zapewniają dźwięk o doskonałej czystości, bez zakłóceń
• Doskonałe wzmacniacze klasy D pozwalają zachować każdy dźwiękowy detal
• Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu
• Niezwykłe kolumny z odkrytym głośnikiem wysokotonowym zapewniają dźwięk bez zakłóceń
• Praktyczna konstrukcja wykonana z matowego aluminium i szkła

Po prostu ciesz się rozrywką
• Technologia CinemaPerfect HD umożliwia odtwarzanie wideo w bardzo wysokiej 

rozdzielczości
• Wbudowany koncentrator HDMI zapewnia wygodne połączenie urządzeń z telewizorem.
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
• Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z podłączonych nośników
• Odtwarzanie muzyki i ładowanie urządzenia iPod/iPhone



 CinemaPerfect Quad Full HD

Nowa technologia CinemaPerfect HD firmy 
Philips zapewnia czterokrotną rozdzielczość 
Full HD — jest to jakość odtwarzania lepsza 
niż kiedykolwiek wcześniej. Inteligentna 
technologia wyostrza obraz i redukuje 
zakłócenia, które występują podczas kompresji 
filmu do formatu MPEG. W połączeniu z 
ulepszonym procesem zwiększania 
rozdzielczości gwarantuje to doskonałą 
ostrość i głębię obrazu.

Wbudowany koncentrator HDMI

Koncentrator HDMI pozwala wygodnie 
podłączyć wszystkie urządzenia do telewizora 
bez zbędnych przewodów. Dzięki temu 
możesz cieszyć się najlepszą jakością dźwięku 
podczas oglądania różnych materiałów na 

płaskim telewizorze. Możesz podłączyć 
wszystkie urządzenia HDMI bezpośrednio do 
koncentratora HDMI zestawu kina 
domowego, który można wtedy połączyć z 
telewizorem zaledwie jednym przewodem. 
Teraz możesz wygodnie oglądać filmy lub 
programy telewizyjne z obrazem i dźwiękiem 
HD bez plątaniny przewodów!

Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i 
energooszczędna. Technologia ta umożliwia 
łatwą bezprzewodową komunikację z innymi 
urządzeniami Bluetooth, aby można było 
wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty 
sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze 
smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub 
iPhone przez głośnik wyposażony w 
technologię Bluetooth.

Tytanowe głośniki wysokotonowe

Te głośniki wysokotonowe, zaprojektowane w 
ramach współpracy partnerskiej i wykonane z 
tytanu, są bardzo wytrzymałe i lekkie, co 
zapewnia dźwięk bez zniekształceń. Ich 
niewiarygodna odporność na zniekształcenia 
oraz rezonans w całym zakresie słyszalnej 
częstotliwości gwarantują doskonałą 
wyrazistość wszystkich dźwiękowych detali.

Doskonałe wzmacniacze klasy D

Opracowane przez firmę Philips doskonałe 
głośniki klasy D stworzono, aby zachować 
oryginalne brzmienie i uzyskać większą 
dokładność sygnału audio. Dzięki temu 
akustyczne detale występujące w muzyce i 
filmach można usłyszeć tak, jak chciał tego ich 
autor.
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Zalety
Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1 z technologią Crystal Clear Sound
Tytanowe głośniki wysokotonowe CinemaPerfect HD, Wbudowana obsługa Wi-Fi i Bluetooth®, 500 W



Data wydania 2016-03-22

Wersja: 7.2.9

12 NC: 8670 001 00536
EAN: 08 71258 16789 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dźwięk
• Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, 

Wiadomości, Oryginalny
• Funkcje poprawy dźwięku: Mechanizm poprawy 

dialogów, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, 
Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich

• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD

• Moc wyjściowa głośnika satelitarnego: 2 x 135 W
• Moc wyjściowa subwoofera: 230 W
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 500 W

Głośniki
• Typy głośników: 2 głośniki satelitarne
• Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 

wysokotonowy tytanowy 1", 2 pełnozakresowe 3"
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–

20 000 Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 5 om
• Typ subwoofera: Aktywny
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
• Impedancja subwoofera: 3 om

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście audio
• Wbudowane złącza: Wi-Fi
• Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, 

Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 
1.4 (ARC), Minigniazda głośników ułatwiające 
prawidłowe podłączenie, Wyjście subwoofera, 
Wejście AUX, Wejście HDMI 3

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format 

napisów 21:9, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), 
Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, 
Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, 
Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości 
uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość 
sterowania z innego pomieszczenia

• Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy 
(ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

Tuner/Odbiór/Transmisja
• RDS: Nazwa stacji
• Pasma tunera: FM
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Odtwarzane nośniki optyczne
• Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Format plików
• Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
• Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG
• Filmy: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, 

mov

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby 

Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
• Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: AVCHD, DivX Plus HD, 

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

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Obraz/wyświetlacz
• Funkcja firmy Philips: CinemaPerfect HD
• Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie 
rozdzielczości obrazu, Natychmiastowa konwersja 
z formatu 2D do 3D, Quad HD (3840 x 2160)

Moc
• Zużycie energii: 135 W
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

307 x 66 x 304 mm
• Waga jednostki centralnej: 3,87 kg
• Głośnik satelitarny (szer. x wys. x głęb.): 

131 x 334 x 99 mm
• Waga głośnika satelitarnego: 1,2 kg
• Długość przewodu głośnika satelitarnego: 3 m
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

196 x 397 x 342 mm
• Waga subwoofera: 5,3 kg
• Długość przewodu subwoofera: 3 m
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

570 x 413 x 400 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 16,6 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, 

Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, 
Pilot zdalnego sterowania, Broszura gwarancyjna 
(cały świat)

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 67894 4
• Waga brutto: 18,8 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

71 x 40,5 x 43 cm
• Waga netto: 12,8 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Ciężar opakowania: 6 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

71 x 43 x 40,5 cm
• EAN: 87 12581 67894 4
• Waga brutto: 18,8 kg
• Waga netto: 12,8 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 6 kg
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

30,44 x 6,89 x 30,72 cm
• Waga: 2.2 kg
•
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Dane techniczne
Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1 z technologią Crystal Clear Sound
Tytanowe głośniki wysokotonowe CinemaPerfect HD, Wbudowana obsługa Wi-Fi i Bluetooth®, 500 W

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami 
handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie 
licencji.

* Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

