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Philips Fidelio SoundHub
Cinema em casa 2.1 com 
Blu-Ray 3D e Crystal Clear 
Sound

Tweeters em titânio
CinemaPerfect HD
Wi-Fi integrado e Bluetooth®
500 W
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itidez impressionante de todos os detalhes de som

bcecado pelo som
scubra o Crystal Clear Sound com o novo sistema de cinema em casa SoundHub HTB9225D da 

ilips. Os tweeters em titânio proporcionam uma nitidez fabulosa em todos os detalhes de som. 

mece a desfrutar dos seus filmes e músicas favoritos tal como é suposto estes serem ouvidos.

Descubra o Crystal Clear Sound
• Crystal Clear Sound para som nítido e detalhado maravilhoso
• Tweeters em titânio para som sem distorções e com uma nitidez excelente
• Amplificadores da classe D de qualidade para preservar cada detalhe de som
• Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista

Concebido para melhorar o seu cinema em casa
• Altifalantes únicos com tweeter exposto para um som sem interferências
• Design moderno em alumínio escovado e vidro de alta qualidade

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples
• CinemaPerfect HD para reprodução de vídeo em resolução ultra alta
• Hub HDMI integrado para ligação fácil de dispositivos ao TV
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
• Reprodução de música e carregamento do iPod/iPhone



 CinemaPerfect Quad Full HD

O novo motor CinemaPerfect HD da Philips 
oferece Quad Full HD para a melhor 
reprodução de vídeo de sempre. O motor 
inteligente torna as imagens mais nítidas e 
reduz o ruído produzido quando o vídeo é 
comprimido para o formato MPEG. Com o 
processamento melhorado do aumento da 
resolução, o motor apresenta imagens nítidas e 
profundas no ecrã.

Hub HDMI integrado

O HDMI Hub permite-lhe a facilidade de ligar 
todos os seus dispositivos ao televisor sem 
necessitar de muitos fios. Este proporciona-lhe 
a comodidade de desfrutar da melhor 
qualidade de som enquanto visualiza diferentes 
conteúdos no seu televisor plano. Pode ligar 

todos os seus dispositivos HDMI directamente 
ao hub HDMI do sistema de cinema em casa 
utilizando apenas um cabo para ligar ao seu 
televisor plano. Com esta configuração, pode 
desfrutar facilmente dos seus filmes ou 
programas de TV em imagem e som de alta 
definição - sem ter de lidar com a confusão dos 
fios!

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance estável e de baixo 
consumo. A tecnologia permite uma ligação 
sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, 
para que possa reproduzir a sua música 
favorita a partir de qualquer smartphone, 
tablet ou computador portátil, incluindo iPods 
ou iPhones através de um altifalante com 
Bluetooth.

Tweeters em titânio

Os tweeters co-desenvolvidos, fabricados em 
titânio, são muito resistentes e leves para 
garantir um som sem distorções. A sua 
resistência inacreditável à distorção e 
ressonância em toda a gama de frequências 
audível garante uma nitidez excelente de todos 
os detalhes de som.

Amplificadores da classe D de qualidade

Os amplificadores de classe D da melhor 
qualidade patenteados pela Philips foram 
concebidos para preservar a fonte de som 
original para uma maior fiabilidade de áudio, 
permitindo assim que os detalhes acústicos da 
música e dos filmes sejam proporcionados 
exactamente como o artista ou o realizador os 
concebeu.
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Destaques
Cinema em casa 2.1 com Blu-Ray 3D e Crystal Clear Sound
Tweeters em titânio CinemaPerfect HD, Wi-Fi integrado e Bluetooth®, 500 W



Data de publicação  
2015-09-23

Versão: 7.2.9

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

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com

•

Som
• Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, 

Notícias, Original
• Melhoramento do som: Intensificador de diálogos, 

DoubleBass, FullSound, Modo Nocturno, 
Controlo de agudos, médios e graves

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio 
de alta resolução DTS-HD

• Potência de saída do altifalante satélite: 135 W x2
• Potência de saída do subwoofer: 230 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 500 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: 2 Altifalantes satélites
• Diagramas por altifalante satélite: 1 Tweeter de 

titânio de 1", 2 woofers de gama total de 3"
• Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 5 ohms
• Tipo de subwoofer: Controlo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohms

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: USB, Entrada áudio
• Ligações integradas: Wi-Fi
• Ligações posteriores: Entrada óptica digital, 

Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 
(ARC), Entradas de altifalantes mini fáceis de 
encaixar, Saída do subwoofer, Entrada AUX, HDMI 
IN 3

Funcionalidades
• EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no 

formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento 
automático das entradas de áudio, Sincronização 
labial dinâmica, Reprodução com um só toque, 
Modo standby com um só toque, Comunicação do 
telecomando

• Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Sintonizador/recepção/transmissão
• RDS: Nome da estação
• Bandas do sintonizador: FM
• Número de canais predefinidos: 40

Suporte de leitura óptica
• Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Formato de ficheiros
• Áudio: aac, mka, mp3, wav, wma
• Imagem: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, 

mov

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, 

Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, 

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

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progressivo, PNG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom

Imagem/visualização
• Funcionalidade da Philips: CinemaPerfect HD
• Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento 
da resolução de vídeo, 2D para 3D 
instantaneamente, Quad HD (3840 x 2160)

Alimentação
• Consumo de energia: 135 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 307 x 66 x 304 mm
• Peso da unidade principal: 3,87 kg
• Altifalante satélite (L x A x P): 131 x 334 x 99 mm
• Peso de altifalante satélite: 1,2 kg
• Comprimento do cabo do altifalante satélite: 3 m
• Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
• Peso do subwoofer: 5,3 kg
• Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
• Embalagem (L x A x P): 570 x 413 x 400 mm
• Peso incl. embalagem: 16,6 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, 

Cabo de alimentação, Manual de início rápido, 
Telecomando, Folheto de garantia mundial

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 67894 4
• Peso bruto: 18,8 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

71 x 40,5 x 43 cm
• Peso líquido: 12,8 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 6 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

71 x 43 x 40,5 cm
• EAN: 87 12581 67894 4
• Peso bruto: 18,8 kg
• Peso líquido: 12,8 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 6 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

30,44 x 6,89 x 30,72 cm
• Peso: 2,2 kg
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Especificações
Cinema em casa 2.1 com Blu-Ray 3D e Crystal Clear Sound
Tweeters em titânio CinemaPerfect HD, Wi-Fi integrado e Bluetooth®, 500 W

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas 
registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da 
Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

