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Philips SoundBar
Home Cinema SoundBar 
με τεχνολογία Ambisound

Αναπαραγωγή DVD

HTS6120
Εκπληκτικός ήχος surround χωρίς εμπόδια
για κινηματογραφική εμπειρία
Απολαύστε ασυναγώνιστο ήχο surround σε οποιοδήποτε δωμάτιο και σε οποιαδήποτε θέση 

προτιμάτε. Χάρη στην τεχνολογία Ambisound της Philips, την ακριβή τοποθέτηση των ηχείων και 

τη μοναδική επεξεργασία ήχου, το SoundBar σάς παρέχει μια συναρπαστική κινηματογραφική 

εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας.

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης
• Τεχνολογία Ambisound για ήχο surround από λιγότερα ηχεία
• Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας
• Κομψή σχεδίαση που ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV
• Κομψή συρόμενη γυάλινη θύρα

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία
• Απολαύστε όλες τις ταινίες και τη μουσική από CD και DVD
• Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
• Προαιρετική βάση για άνετη αναπαραγωγή από το iPod



 Τεχνολογία 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.

Τεχνολογία DoubleBASS

To DoubleBASS εξασφαλίζει ότι θα ακούτε 
ακόμη και τις βαθύτερες συχνότητες μπάσου 
από τα μικρού μεγέθους υπογούφερ. 
Αιχμαλωτίζει τις χαμηλές συχνότητες και τις 

αναδημιουργεί στα πλαίσια του ηχητικού 
φάσματος του υπογούφερ, αποδίδοντας ήχο 
μεγαλύτερης έντασης και εξασφαλίζοντας 
μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης χωρίς 
συμβιβασμούς.

FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. 
Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας 
ήχου, το FullSound συνδυάζει την 
εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή 
μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής 
επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας 
γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα 
μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη 
ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια 
λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη 
συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

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.

Προαιρετική βάση

Τοποθετήστε αυτή τη βάση σύνδεσης στο 
σύστημα home cinema, για να απολαύσετε τη 
μουσική, τα βίντεο και τις εικόνες σας από 
συσκευές iPod. Η βάση σύνδεσης διατίθεται 
ως προαιρετικό αξεσουάρ.
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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

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

• Ισχύς (RMS): 600W (10% THD)

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

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

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

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

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

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.

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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Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Σήμα Προστασίας περιβάλλοντος
•
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