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Home theater 2.1 cu Blu-
ray 3D cu sunet de o 
claritate excepţională

Tweetere din titan
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laritate uimitoare a tuturor detaliilor de sunet

bsedat de sunet
scoperiţi un sunet de claritate excepţională cu noul sistem home theater Philips SoundHub 
B9245D. Tweeterele din titan asigură claritate uluitoare pentru fiecare detaliu de sunet. 
epeţi să vă bucuraţi de filmele şi muzica preferate aşa cum ar trebui auzite.

Descoperiţi sunet de claritate excepţională
• Sunet de o claritate excepţională pentru sunet extraordinar de clar și de detaliat
• Tweetere din titan pentru sunet nedistorsionat de o claritate uimitoare
• Amplificatoare Clasa D premium pentru a păstra fiecare detaliu al sunetului
• Sunet Virtual Surround pentru o experienţă cinematografică realistă

Conceput pentru a spori senzaţia de cinematograf la dvs. acasă
• Difuzoare unice cu tweeter expus pentru un sunet fără interferenţe
• Design elegant cu aluminiu lustruit și sticlă de înaltă calitate

Savuraţi toate tipurile de divertisment
• CinemaPerfect HD pentru redare video cu rezoluţie ultra înaltă
• Hubul HDMI integrat conectează dispozitivele la TV într-un mod comod
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• WiFi integrat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
• Redare muzică și reîncărcare iPod/iPhone



 CinemaPerfect Quad Full HD

Noul procesor de imagine CinemaPerfect HD 
de la Philips oferă Quad full HD pentru o 
redare video mai bună ca oricând. Procesorul 
de imagine inteligent sporește claritatea și 
reduce zgomotul produs în timpul comprimării 
video în format MPEG. Pe lângă procesarea 
îmbunătăţită upscale, procesorul de imagine 
produce imagini precise și profunde pe ecran.

Hub HDMI integrat

Hubul HDMI vă oferă ușurinţa conectării 
tuturor dispozitivelor la televizor, fără prea 
multe cabluri. Acesta vă oferă confortul de a 
savura cea mai bună calitate audio posibilă în 
timp de vizionaţi diferite conţinuturi pe 

televizorul plat. Puteţi conecta toate 
dispozitivele dvs. HDMI direct la hubul HDMI 
al sistemului home theater și utilizaţi doar un 
cablu pentru a vă conecta televizorul plat. Cu 
această configuraţie, vă puteţi bucura cu 
ușurinţă de filme sau programe TV la calitate 
video și audio HD și nu trebuie să vă preocupe 
cablurile dezordonate!

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii 
wireless cu rază scurtă, stabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, 
pentru a putea asculta muzica preferată de pe 
orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv 
de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat 
Bluetooth.

Tweetere din titan

Tweeterele realizate în cooperare, fabricate 
din titan, sunt foarte rigide și ușoare pentru a 
garanta un sunet nedistorsionat. Rezistenţa 
incredibilă a acestora la distorsiuni și rezonanţă 
pe toată gama de frecvenţe, garantează o 
claritate superbă a tuturor detaliilor de sunet.

Amplificatoare Clasa D premium

Amplificatoare Clasa D premium de la Philips 
sunt concepute pentru a păstra sursa originală 
de sunet pentru a vă bucura de o precizie mai 
mare a semnalului audio, permiţând astfel 
redarea detaliilor acustice din melodii sau filme 
exact așa cum a intenţionat artistul sau 
regizorul.
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Sunet
• Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
• Caracteristici superioare sunet: Îmbunătăţire 

dialog, DoubleBass, FullSound, Mod Noapte, 
Control pentru sunete înalte, medii și bas

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Audio de rezoluţie înaltă DTS-HD

• Putere de ieșire boxă satelit: 135 W x 2
• Putere de ieșire subwoofer: 230 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 500 W

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
• Drivere per boxă satelit: 1 tweeter din titan de 1", 

2 woofere full range de 3"
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 5 ohm
• Tip subwoofer: Activ
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare audio
• Conexiuni integrate: Wi-Fi
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 

3, Intrare AUX, Intrare optică digitală, Ethernet, 
Priză antenă FM, Minimufe Easy-Fit pentru boxe, 
Ieșire subwoofer

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare 

format 21:9, Audio Return Channel, Mapare 
intrare audio automată, Sincronizare dinamică, 
Redare la o singură atingere, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut, Deep color

Tuner/Recepţie/Transmisie
• RDS: Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, 

flv, .mov

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA, 

Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare video
• Formate de comprimare: AVCHD, DivX Plus HD, 

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

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Imagine/Ecran
• Caracteristică marca Philips: CinemaPerfect HD
• Caracteristici superioare imagine: Quad HD (3840 

x 2160), Conversie instantanee 2D în 3D, HD (720 
p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, 
Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 135 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 307 x 66 x 304 mm
• Greutate unitate principală: 3,87 kg
• Boxă satelit (L x Î x A): 131 x 334 x 99 mm
• Greutate boxă satelit: 1,2 kg
• Lungime cablu boxă satelit: 3 m
• Subwoofer (l x î x A): 196 x 397 x 342 mm
• Greutate subwoofer: 5,3 kg
• Lungime cablu subwoofer: 3 m
• Ambalaj (l x Î x A): 570 x 413 x 400 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 16,6 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu 

de alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, 
Telecomandă, Certificat de garanţie internaţională

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 67896 8
• Greutate brută: 18,8 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 71 x 40,5 x 43 cm
• Greutate netă: 12,8 kg
• Număr de ambalaje: 1
• Greutate proprie: 6 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

71 x 43 x 40,5 cm
• EAN: 87 12581 67896 8
• Greutate brută: 18,8 kg
• Greutate netă: 12,8 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 6 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

30,44 x 6,89 x 30,72 cm
• Greutate: 2,2 kg
•
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* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale 
DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licenţă.

* Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale 
Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

