
 

 

Philips SoundBar
Domácí kino SoundBar 
s funkcí Ambisound

Přehrávání DVD

HTS6120

SoundBar
Špičkový prostorový zvuk bez nepořádku

pro filmový zážitek
Vychutnejte si špičkový prostorový zvuk v kterékoli místnosti, ať jste v jakékoli poloze. Díky 
technologii Ambisound společnosti Philips s precizními zakřivenými reproduktory a jedinečným 
zpracováním zvuku vám zařízení SoundBar přináší vzrušující filmové zážitky u vás doma.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Technologie Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů
• Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
• Elegantní skleněná výsuvná dvířka

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
• EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
• Volitelný dock pro pohodlné přehrávání z iPodu



 Technologie Ambisound

Technologie Ambisound přináší opravdu 
pohlcující vícekanálový prostorový zvuk 
z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující 
zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy 
pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru 
místnosti a bez rušení, způsobeného 
množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí 
kombinovaného efektu psychoakustických 
jevů, zpracování polí a precizního umístění 
zakřiveného reproduktoru přináší technologie 
Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Technologie DoubleBASS

Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte 
dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze 
subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje 

nízké frekvence a znovu je vytváří ve 
slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak 
zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje 
plný poslechový zážitek bez kompromisů.

FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte hudební CD bez sebemenšího 
zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro 
další zpracování audia, kombinuje technologie 
FullSound proslulou zkušenost společnosti 
Philips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální 
systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem 
jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, 
zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté 
detaily. Objevte znovu přirozený zvuk 
komprimované hudby ve formátu MP3, která 
se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio 
video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více 
zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá 
průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke 
sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI 
kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete 
současně ovládat veškeré připojené vybavení 
kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce 
jako pohotovostní režim a přehrávání mohou 
být nyní používány dokonale snadno.

Volitelný dock

Připojte tento dock ke svému systému 
domácího kina a můžete si vychutnávat hudbu, 
videa a obrázky ze svých zařízení iPod. Dock se 
prodává jako volitelné příslušenství.
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Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• 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
• Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/

RW, Jednotka Flash USB
• 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
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

hudby, Rotace, Zvětšení

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Zvýšení rozlišení videa

Zvuk
• Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Smart 

Surround, DoubleBass, Funkce ClearVoice, 
FullSound

• Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, 
Classic, Drama, Jazz, Hry, Párty, Zprávy, Sporty

• Výstupní výkon (RMS): 600 W (celkové 
harmonické zkreslení (THD) 10 %)

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Vinutí reproduktorů: 2 x 1" kuželové výškové 

reproduktory s měkkou membránou, 6 x 2,5" 
širokopásmové reproduktory

• Impedance reproduktorů: 6 ohm
• Typ subwooferu: Aktivní
• Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor 

dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 35-200 Hz

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Systém RDS: Název stanice

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

Konektor doku
• Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup 

komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup 
RGB), Vstup TV (audio, cinch), Snadno nastavitelné 
výstupy pro reproduktory, Propojovací 
(k napájecímu zdroji), Vstup AUX

• Subwoofer (Napájecí zdroj): Anténa VKV, 
Koaxiální digitální vstup, Vstup AUX (cinch, 2 
páry), Propojovací (k hlavní jednotce), Optický 
digitální vstup

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 958 x 163 x 141 mm
• Hmotnost přístroje: 7 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

295 x 440 x 295 mm
• Hmotnost subwooferu: 10 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 1040 x 565 x 347 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, 
Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, anténa 
VKV, Propojovací kabel, Síťová šňůra, Držák pro 
montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 

0,3 W

Ekologické specifikace
• Označení Green Flagship: Ano
•
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