
 

 

Philips
Sistem DVD home theater

HDMI 1080p

HTS4600
Creat pentru a se potrivi 

cu televizorul dvs. plat
Caracteristicile uimitoare înglobate într-un design al produsului la fel de excepţional creează o 
experienţă de divertisment, care oferă emoţii şi satisfacţii instantanee. Distraţi-vă de minune cu 
acest home theater, care se potriveşte cu televizorul dumneavoastră plat şi cu spaţiul de locuit.

Conectaţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile

Dă viaţă fișierelor audio/video
• Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat
• Configurare rapidă și ușoară pentru instalare facilă

Redă toate filmele și muzica
• Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
• Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătăţită a materialelor video DivX
• Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
• Tuner FM încorporat



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de 
virtualizare audio care produce sunet surround 
de calitate din numai două boxe. Algoritmii 
spaţiali avansaţi reproduc cu precizie 
caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 
canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD 
este accentuată de sunetul incredibil pe numai 
două canale. Când această tehnologie este 
combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, 
puteţi obţine un sunet dinamic multicanal din 
orice sursă stereo de calitate. Nu mai este 
nevoie să cumpăraţi boxe, cabluri sau stative 
pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat 
spaţial.

HDMI 1080p
Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 

oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză
Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil 
pentru a lega calculatoare, periferice și 
echipamente electrice ale consumatorului. 
Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de 
transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în 
dispozitivele originale USB. Utilizând 
conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce 
trebuie să faceţi este să vă conectaţi 
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau 
imaginile și să începeţi să redaţi.

Redă toate formatele
Redaţi practic orice format media doriţi - fie că 
este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. 
Experimentaţi confortul imbatabil a unei 
capacităţi formidabile de redare și luxul 
partajării fișierelor media pe televizorul sau 
sistemul Home Theater - în confortul 
sufrageriei dumneavoastră.

Certificat DivX Ultra
Dispunând de suport DivX, vă puteţi bucura de 
materiale video codificate DivX în confortul 
propriei dumneavoastră camere de zi. 
Formatul media DivX este o tehnologie de 

compresie video bazată pe standardul MPEG4, 
care vă permite să salvaţi fișiere de mari 
dimensiuni precum filme, trailere și 
videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum 
sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. 
DivX Ultra combină redarea DivX cu 
caracteristici extraordinare precum subtitrare 
integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, 
mai multe înregistrări și meniuri într-un singur 
format de fișiere convenabil.

Legătură MP3
Legătura MP3 vă permite redarea fișierelor 
MP3 direct de la playerul dvs. media portabil la 
sistemul home theater. Doar conectaţi 
playerul MP3 portabil la mufa pentru Legătura 
MP3 și bucuraţi-vă de muzica dvs. MP3 în 
calitatea superbă a sunetului reprodus de 
sistemul home theatre Philips în confortul 
sufrageriei proprii.

Redă toate formatele
Redaţi practic orice disc doriţi - fie că este CD, 
(S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentaţi 
flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor 
discurilor dumneavoastră pe un singur 
dispozitiv.
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Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Înaltă definiţie (720p, 1080i, 1080p), 
Upscaling video (720p, 1080i/p)

• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz

Sunet
• Sistem audio: Dolby Digital, DTS, Stereo, Dolby 

Virtual Speaker
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Mod Noapte
• Setări egalizator: Acţiune, Rock, Concert, Clasic, 

Dramă, Jocuri, Lounge, Sport
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 180-14000 Hz
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 75 W, 150 W
• Putere totală (RMS): 300 W
• Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB

Difuzoare
• Tip subwoofer: Activ
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter dome 

conic de 1", Woofer full range de 3"
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 4 ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 45-150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 ohm

Redare video
• Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, 

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

• Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW

• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Format de compresie: MP3, WMA
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Unitate flash USB, DVD-R/-RW
• Caracteristici superioare a imaginii: Redare 

diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

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

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, 

Hi-Speed USB, Intrare audio
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 

Component, Interconectare (la alimentator), Ieșire 
video compozită (CVBS), 2 intrări coaxiale digitale, 
Antenă FM

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, Manual 

de utilizare, Telecomandă, Antenă FM, Cablu de 
alimentare, Certificat de garanţie internaţională, 2 
baterii AAA, Cablu de conectare, Cablu RCA - 
SCART

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
• Consum în standby: <1 W
• Consum de energie: 60 W

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

315 x 199 x 106 mm
• Greutate aparat (cu stand): 1,7 kg
• Lăţime boxă (cu stand): 180 mm
• Înălţime boxă (cu stand): 199 mm
• Adâncime boxă (cu stand): 106 mm
• Greutate difuzor (cu stand): 1,1 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

202 x 300 x 380 mm
• Greutate subwoofer: 5,6 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

565 x 395 x 396 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 12,7 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 40282 2
• Număr de ambalaje: 1

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

56,5 x 39.6 x 38,9 cm
• Greutate netă: 11,23 kg
• Greutate proprie: 1,84 kg
• Greutate brută: 13,07 kg
• EAN: 87 12581 40282 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 20 x 31,5 x 11 cm
• Greutate: 2,2 kg
•
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