
 

 

Philips
Home Cinema SoundBar 
DVD

HTS6100
Home Cinema 5.1 από ένα σύστημα

με Ambisound
Απολαύστε ήχο Surround 5.1 σε κάθε δωμάτιο και θέση ακρόασης. Αυτό το ενιαίο 
ενσωματωμένο σύστημα με Ambisound τοποθετείται άνετα κάτω από οποιαδήποτε Flat TV 
και προσφέρει συναρπαστική εμπειρία ακρόασης με εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας.

Ακούστε
• Ambisound για ήχο Surround 5.1 από λιγότερα ηχεία
• Εξαιρετική ποιότητα ήχου με μαλακά θολοειδή τουίτερ & DoubleBASS
• Με FullSound™ που προσφέρει την εμπειρία ακρόασης CD στο MP3

Ζωντανή μουσική
• SoundBar με ενσωματωμένα ηχεία, ενισχυτές και DVD player
• Ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV ενώ συνδυάζεται άψογα με τηλεόραση 37” ή μεγαλύτερη
• Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο, σε επιφάνεια τραπεζιού ή σε βάση

Δείτε
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

Σύνδεση
• USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
• Η σύνδεση MP3 πραγματοποιεί αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player
• Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο



 Ambisound
Η τεχνολογία Ambisound παρέχει πραγματικά 
πολυκαναλικό surround ήχο από λίγα ηχεία. 
Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 5.1 χωρίς να σας 
περιορίζει σε μια θέση, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου και χωρίς την 
ακαταστασία που δημιουργούν τα πολλά ηχεία και 
καλώδια. Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά 
φαινόμενα, επεξεργασία σήματος και ακριβή 
τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το Ambisound 
παρέχει περισσότερο ήχο από λιγότερα ηχεία.

SoundBar
Το SoundBar αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση 
Home Cinema όλα σε ένα που αποδίδει εξαιρετικό 
ήχο Surround 5.1 για απόλυτη εμπειρία ταινιών. Το 
SoundBar, με ενσωματωμένα ηχεία, ενισχυτές και 
DVD Player, είναι ό,τι χρειάζεστε κάτω από την 
τηλεόρασή σας. Διατηρεί το σαλόνι σας όπως 
ακριβώς το θέλετε ενώ παράλληλα παρέχει 
εκπληκτική εμπειρία πολυκαναλικού ήχου για 
ώρες ταινιών με τους φίλους και την οικογένεια.

HDMI 1080p
Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες 
εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες 
τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής 
ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο 
ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση 
(εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p') εξαλείφει τη 
γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές 
οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο 
ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί 
ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη 
συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό 
πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε 
αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια 
ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου 
θόρυβο.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας
Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός δίαυλος) 
ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη 
σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και 
καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι 
συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν 
ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 
12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής 
ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να 
συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, 
μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή.

EasyLink
To EasyLink σάς επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές 
συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το 
βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για 
διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω 
του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός 
κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο 
το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα 
HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η 
αναπαραγωγή μπορούν τώρα να 
πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.
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Χαρακτηριστικά
W
•

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Στερεοφωνικό
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, 

Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, 
FullSound'

• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Ροκ, Συναυλία, 
Κλασική, Δράμα, Τζαζ, Παιχνίδι, Πάρτι, Ειδήσεις, 
Σπορ

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
• Οδηγοί ηχείων: 2 μαλακά θολοειδή τουίτερ 1", 6 
γούφερ πλήρους εύρους 2,5"

• Εμπέδηση ηχείου: 6 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
• Οδηγός υπογούφερ: 1 γούφερ long throw 6,5"
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 35-200 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-
RW

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, CD-R/RW, 

USB flash drive
• Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

USB flash drive
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή 
μουσικής, Περιστροφή, Ζουμ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB, 
Είσοδος MP3

• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο 
συνιστωσών, SCART1 (έξοδος CVBS, RGB), 
Είσοδος τηλεόρασης (ήχου, cinch), Υποδοχές 
ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Διασύνδεση (σε 
κουτί ρεύματος)

• Υπογούφερ (κουτί ρεύματος): Κεραία FM, 
Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος, Είσοδος AUX 
(cinch, 2 ζεύγη), Διασύνδεση (σε κύρια μονάδα)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 958 x 163 x 141 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 7 κ.
• Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

295 x 440 x 295 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 10 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

1040 x 565 x 347 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 30,4 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για 
τηλεχειριστήριο, Καλώδιο Full SCART, Κεραία 
FM, Καλώδιο διασύνδεσης, Καλώδιο ρεύματος, 
Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Φυλλάδιο 
παγκόσμιας εγγύησης

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 
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