
 

 

Philips
Home Theater SoundBar 
com DVD

HTS6100
Home Theater 5.1 em uma barra

com Ambisound
Aproveite o som surround 5.1 em qualquer tipo de sala, sentado em qualquer posição. Com 
Ambisound, este sistema integrado de uma peça cabe sob qualquer TV de tela plana e 
fornece uma experiência de áudio fantástica com excelente som e qualidade de imagem.

Som
• Ambisound para som surround 5.1 de menos caixas acústicas
• Excelente qualidade de som com tweeters e DoubleBASS
• FullSound™ para levar a experiência sonora do CD para o MP3

Design
• SoundBar com caixas acústicas integradas, amplificadores e aparelho de DVD
• Compatível com qualquer Flat TV com encaixe perfeito para TV de 37” ou maior
• Colocação flexível na parede, sobre a mesa ou suporte

Imagem
• Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

Conectividade
• O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
• O MP3 Link reproduz músicas de MP3 players portáteis
• O EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto



 Ambisound

A tecnologia Ambisound produz som surround 
multicanal verdadeiramente emocionante 
gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece 
uma experiência de som 5.1 envolvente sem 
que você tenha que se preocupar com 
limitações de forma ou tamanho do ambiente 
nem com a desordem provocada por várias 
caixas acústicas e cabos. Por meio da 
combinação do fenômeno psicoacústico, do 
processamento de matriz e da perfeita 
angulação do posicionamento do driver, o 
Ambisound oferece mais som gerado por 
menos caixas acústicas.

SoundBar

O SoundBar é um home theater com vários 
recursos que fornece som surround 5.1 para 
uma experiência de cinema imersiva. 
Integrando caixas acústicas, amplificadores e 
aparelho de DVD, o SoundBar é tudo de que 
você precisa sob sua televisão. Ele permite que 
você organize a sala como deseja, e fornece 

uma ótima experiência multicanais para que 
você assista a filmes com a família e amigos.

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece 
imagens extremamente nítidas. Filmes em 
definição padrão agora podem ser assistidos 
em verdadeira resolução de alta definição, 
garantindo mais detalhes e mais imagens 
realistas. O Progressive Scan (representado 
pela letra "p" em "1080p') elimina a 
predominância da estrutura linear em telas de 
TV possibilitando imagens implacavelmente 
nítidas. Para fechar com chave de ouro, o 
HDMI permite fazer uma conexão digital capaz 
de transmitir vídeo HD digital não compactado 
e áudio multicanal digital sem conversões para 
o modo analógico, fornecendo imagens e 
qualidade de som perfeitos e sem nenhum 
ruído.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de 
protocolo usado de forma conveniente para 
conectar PCs, periféricos e equipamentos 
eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de 
alta velocidade apresentam uma taxa de 
transferência de dados de até 480 Mbps - 
superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB 
originais. Com o link USB 2.0 de alta 
velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, 
selecionar o filme, a música ou a foto e 
reproduzir.

EasyLink

O EasyLink permite controlar vários 
dispositivos com um controle remoto. Ele usa 
o protocolo padrão da indústria HDMI CEC 
para compartilhar funcionalidades entre 
dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de 
um botão, você pode operar simultaneamente 
todos os seus equipamentos habilitados para 
HDMI CEC conectados. Funções como modo 
de espera e reprodução agora podem ser 
executadas com absoluta facilidade.
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Imagem/tela
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Aprimoramento de vídeo

Som
• Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Estéreo
• Recursos de áudio: Controle de altos e graves, 

Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, 
FullSound

• Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, 
Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Notícias, 
Esportes

Caixas acústicas
• Tipos de alto-falantes: Integrado à unidade 

principal
• Drivers de caixa acústica: 2 tweeters em domo 

macio de 1 pol., 6 woofers de 2,5 pol.
• Impedância de caixa acústica: 6 ohm
• Tipo de subwoofer: Ativo
• Driver de subwoofer: Um woofer de longo alcance 

de 6,5 pol
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Faixa de freqüência do subwoofer: 35-200 Hz

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WMA
• Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, 

Conexão USB
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e 

VBR

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG

• Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 
Conexão USB

• Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/
reprodução de música, Girar, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM, AM

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: USB, MP3 link
• Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo 

componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), 
Entrada para TV (áudio, cinch), Conectores 
ajustáveis p/caixas acúst., Interconexão (à fonte de 
alimentação)

• Subwoofer (Fonte de alimentação): Antena FM, 
Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, AUX In 
(cinch, 2 pares), Interconexão (à unidade principal)

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

958 x 163 x 141 mm
• Peso do aparelho: 7 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

295 x 440 x 295 mm
• Peso do subwoofer: 10 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1.025 x 354 x 550 mm
• Peso, incluindo embalagem: 30,4 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Guia para início rápido, 

Manual do usuário, Controle remoto, Pilhas para 
controle remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo 
CVBS, antena FM, Antena AM, Cabo de ligação, 
Cabo de alimentação, Suporte para instalação em 
parede, Folheto de garantia mundial, Cabo do MP3 
link

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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