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пираща дъха чистота на всеки звуков детайл

владяващ звук
крийте кристално чистия звук с новата система за домашно кино Philips SoundHub HTB9245D. 

тановите високоговорители за високи честоти осигуряват удивителна чистота на всеки звуков 

тайл. Вече можете да се наслаждавате на любимите си филми и музика така, както е замислено 

 ги слушате.

Открийте кристално чистия звук
• Кристално чист звук за превъзходна яснота и звукови детайли
• Титанови високоговорители за високи честоти, за звук без изкривяване, с превъзходна 
яснота

• Първокласни усилватели клас D, запазващи всеки звуков детайл
• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• Уникални тонколони с външен високоговорител за високи честоти за звук без смущения
• Стилен дизайн с висококачествен матиран алуминий и стъкло

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• CinemaPerfect HD за видео с изключително висока резолюция
• Вграден HDMI концентратор удобно свързва устройствата към телевизора
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
• Възпроизвеждане на музика от iPod/iPhone и презареждане



 CinemaPerfect, четворна Full HD 
разделителна способност

Новият блок за обработка на картината 
CinemaPerfect HD на Philips предлага 
четворна Full HD разделителна способност 
за качество на видеото, по-добро от 
всякога. Тази интелигентна технология 
увеличава рязкостта на образа и намалява 
шума, който се получава при компресиране 
на видеото във формат MPEG. Заедно с 
подобрената обработка за премащабиране, 
тя дава резки и дълбоки образи на екрана.

Вграден HDMI концентратор

HDMI концентраторът ви дава лекота на 
свързване за всички ваши устройства към 
телевизора без прекалено много жици. Той 
ви дава удобството да се радвате на най-

доброто възможно качество на звука, 
докато гледате различно съдържание на 
екрана на своя плосък телевизор. Можете да 
свързвате всичките си HDMI устройства 
направо към HDMI концентратора на 
системата за домашно кино и да използвате 
само един кабел за свързване на вашия 
плосък телевизор. При такава уредба 
можете лесно да гледате филми или 
телевизионни предавания с HD картина и 
звук, без да трябва да се оправяте с 
обърканите кабели!

Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тази технология позволява 
лесно безжично свързване с други Bluetooth 
устройства, за да можете да 
възпроизвеждате любимата си музика от 
всеки смартфон, таблет или лаптоп, а също 
и от iPod или iPhone, през поддържащ 
Bluetooth високоговорител.

Титанови високоговорители за високи

Високоговорителите за високи честоти в 
титанов корпус, съвместна разработка, са 
много здрави и леки, за да гарантират 
неизкривен звук. Тяхната невероятна 
устойчивост на изкривявания и резонанс за 
целия спектър на чуваеми честоти гарантира 
превъзходна чистота на всички детайли на 
звука.

Първокласни усилватели клас D

Фирмените първокласни усилватели клас D 
на Philips са проектирани да запазват 
оригиналното звучене на източника за по-
голяма точност на аудио сигнала, така че 
акустичните детайли в музиката и филмите 
да достигат до вас точно така, както е искал 
изпълнителят или режисьорът.
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Звук
• Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, 
Новини, Оригинални

• Подобрение на звука: Подобряване на диалога, 
DoubleBass, FullSound, Нощен режим, 
Регулиране на високи, средни и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, 
DTS-HD аудио с висока детайлност

• Изходна мощност на сателитните тонколони: 
135 W x 2

• Изходна мощност на събуфъра: 230 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 500 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 сателитни 
високоговорителя

• Мембрани на сателитните високоговорители: 1 
x 1" титанов високоговорител за високи 
честоти, 2 x 3" широколентови басови 
високоговорители

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
150 - 20 000 Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ома
• Тип на събуфъра: Активен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: USB, 
Аудио вход

• Вградени съединители: Wi-Fi
• Задни конектори: HDMI 1.4 изход (ARC), Вход 

HDMI 3, Допълнителен вход (AUX), Цифров 
оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, 
Минижак за тонколони Easy-Fit, Изход за 
събуфър

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, 
Автоматично задаване на аудио входове, 
Динамично синхронизиране на устните със 
звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 
управление - команди през домашната мрежа

• HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио 
(ARC), Тип съдържание, Deep color

Тунер / Приемане / Предаване
• RDS: Име на станцията
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

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

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wav, wma
• Картина: GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, 

flv, mov

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, 

WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus 

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

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Картина/дисплей
• Уникална функция на Philips: CinemaPerfect HD
• Подобрение на картината: Quad HD (3840 x 

2160), Моментално конвертиране от 2D в 3D, 
HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно 
сканиране, Премащабиране на видео

Захранване
• Потребявана електроенергия: 135 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 307 x 66 x 

304 мм
• Тегло на главното устройство: 3,87 кг
• Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 131 x 

334 x 99 мм
• Тегло на сателитния високоговорител: 1,2 кг
• Дължина на кабела на сателитния 
високоговорител: 3 м

• Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 397 x 342 мм
• Тегло на събуфъра: 5,3 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 570 x 413 x 400 мм
• Тегло вкл. опаковката: 16,6 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 

FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за 
бърз старт, Дистанционно управление, 
Листовка с гаранция за цял свят

Външен кашон
• EAN: 87 12581 67896 8
• Бруто тегло: 18,8 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 71 x 40,5 x 43 см
• Нето тегло: 12,8 кг
• Брой потребителски опаковки: 1
• Тегло на опаковката: 6 кг
Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

71 x 43 x 40,5 см
• EAN: 87 12581 67896 8
• Бруто тегло: 18,8 кг
• Нето тегло: 12,8 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 6 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

30,44 x 6,89 x 30,72 см
• Тегло: 2,2 кг
•

HTB9245D/12

Спецификации
2.1 3D Blu-ray домашно кино със звук Crystal Clear
Титанови високоговорители за високи CinemaPerfect HD, Вградени Wi-Fi и Bluetooth®, 500 W

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки 
на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Dolby и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки 
на Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

