
 

 

Philips
Systém domácího kina 
s DVD

HDMI 1080p

HTS4600
Vyroben tak, aby ladil s televizorem 

s plochou obrazovkou
Mimořádné funkce a ohromující provedení vytvářejí zábavný zážitek, který přináší 
okamžité vzrušení a radost. Nechte se ohromit tímto domácím kinem, které ladí s vaším 
televizorem s plochou obrazovkou a obývacím pokojem.

Připojte se a využívejte více zdrojů
• Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
• Připojení MP3 přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií

Oživí zvuk a obraz
• Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
• Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
• Rychlé a snadné nastavení pro bezproblémovou instalaci

Přehraje všechny filmy a hudbu
• Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu JPEG z digitálního 

fotoaparátu
• Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
• Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 Technologie Dolby Virtual Speaker
Technologie Dolby Virtual Speaker 
představuje sofistikovanou zvukovou 
technologii, která prostřednictvím 
dvoureproduktorového systému vytváří 
bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované 
prostorové algoritmy věrně napodobují 
zvukové charakteristiky, které se vyskytují 
v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 
5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky 
rozšíření klasického dvoukanálového 
prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby 
Pro Logic II je každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 
nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

HDMI 1080p
HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy 
natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat v pravém vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 

připojení, přenášející nekomprimované 
digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0
Univerzální datová sběrnice neboli USB je 
standardní protokol, který je obvykle používán 
k připojení počítačů, periférií a spotřebního 
elektronického vybavení. Vysokorychlostní 
USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 
480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB 
zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení 
USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit 
film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Přehraje vše
Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať 
už WMV, DivX, MP3 nebo JPEG. Zažijte 
nepřekonatelné pohodlí skvělých možností 
přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií 
na televizoru nebo systému domácího kina - 
v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Certifikováno DivX Ultra
Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete 
zobrazit videozáznamy kódované systémem 
DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. 

Formát médií DivX je technologie pro 
kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX 
Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se 
skvělými funkcemi, jako jsou integrované 
titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více 
stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Připojení MP3
Připojení MP3 umožňuje přehrávání souborů 
MP3 v systému domácího kina, a to přímo 
z přenosného přehrávače médií. Stačí připojit 
přehrávač MP3 k vestavěnému konektoru pro 
připojení MP3 a můžete si vychutnávat hudbu 
MP3 v mimořádné zvukové kvalitě, kterou 
nabízí systém domácího kina Philips. Připojení 
MP3 přináší hudbu v přenosném formátu do 
pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přehraje vše
Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky 
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. 
Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí 
přehrávání všech vašich disků na jediném 
zařízení.
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Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Vysoké 

rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení 
videa (720p, 1080i/p)

• Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz

Zvuk
• Zvukový systém: Dolby Digital, DTS, Stereo, 

reproduktor Dolby Virtual
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 

Noční režim
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, 

Classic, Drama, Hry, Lounge, Sporty
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Kmitočtová charakteristika: 180 -14 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 75 W, 150 W
• Celkový výkon (RMS): 300 W
• Odstup signál/šum: > 60 dB

Reproduktory
• Typ subwooferu: Aktivní
• Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový 

reproduktor
• Vinutí satelitního reproduktoru: 1" kuželový 

výškový reproduktor, 7,6 cm širokopásmový 
reproduktor

• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 
000 Hz

• Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 45-150 Hz
• Impedance subwooferu: 8 ohm

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, 
MPEG4

• Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW

• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Jednotka Flash USB, DVD-R/-RW
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

hudby, Rotace, Zvětšení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV

• Systém RDS: Název stanice
• Počet předvolených zvukových kanálů: 40

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, 

Vysokorychlostní rozhraní USB, Vstup audio
• Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup 

komponentního videa, Propojovací (k napájecímu 
zdroji), Výstup kompozitního videa (CVBS), 
Digitální vstup pro koaxiální kabel 2x, Anténa VKV

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, 
anténa VKV, Síťová šňůra, Mezinárodní záruční list, 
2x baterie AAA, Propojovací kabel, Kabel RCA na 
SCART

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz, 230 V
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
• Spotřeba elektrické energie: 60 W

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

315 x 199 x 106 mm
• Hmotnost přístroje (se stojanem): 1,7 kg
• Šířka reproduktoru (se stojanem): 180 mm
• Výška reproduktoru (se stojanem): 199 mm
• Hloubka reproduktoru (se stojanem): 106 mm
• Hmotnost reproduktoru (se stojanem): 1,1 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

202 x 300 x 380 mm
• Hmotnost subwooferu: 5,6 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 565 x 395 x 396 mm
• Hmotnost včetně balení: 12,7 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 40282 2
• Počet spotřebitelských balení: 1

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Rozměry balení (Š x V x H): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
• Čistá hmotnost: 11,23 kg
• Hmotnost obalu: 1,84 kg
• Hrubá hmotnost: 13,07 kg
• EAN: 87 12581 40282 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Rozměry výrobku
• Délka kabelu: 0 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 20 x 31,5 x 11 cm
• Hmotnost: 2,2 kg
•
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