
 

 

Philips SoundBar
Domáce kino SoundBar s 
technológiou Ambisound

Prehrávanie DVD

HTS6120

SoundBar
Fantastický priestorový zvuk bez spleti káblov
pre filmový zážitok
Vychutnajte si fantastický priestorový zvuk v akomkoľvek druhu miestnosti a v akejkoľvek polohe na 

sedenie. Vďaka technológii Philips Ambisound, presne nasmerovaným reproduktorom a jedinečnému 

spracovaniu zvuku vám toto zariadenie SoundBar prinesie vzrušujúci filmový zážitok priamo u vás doma.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania
• Technológia Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
• Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV
• Elegantné posuvné dvierka zo skla

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
• EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
• Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod



 Technológia Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne 
obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje 
pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez 
obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo 
veľkosti miestnosti a bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Prostredníctvom kombinovaného 
efektu psychoakustického fenoménu, 
priestorového spracovania a presného 
nasmerovania budičov vám Abisound dodáva 
viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Technológia DoubleBASS

Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z 
kompaktných subwooferov budete počuť aj tie 
najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke 
frekvencie a transformuje ich do počuteľného 
spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a 

výraznejší zvuk a neobmedzený a 
bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

FullSound™

Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v 
kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše 
nohy.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero 
zariadení pomocou jedného diaľkového 
ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je 
priemyselný štandard na zdieľanie funkcií 
medzi zariadeniami prostredníctvom kábla 
HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete 
súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia 
podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie 
ako pohotovostný režim a prehrávanie možno 
teraz ovládať úplne pohodlne.

Voliteľný dok

Pripojte tento dok k vášmu systému domáceho 
kina a môžete si vychutnávať hudbu, videá a 
obrázky z vašich zariadení iPod. Dok sa 
predáva ako voliteľné príslušenstvo.
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Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

USB jednotka Flash
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

jednotka Flash
• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Rotovanie, Približovanie

Obraz/Displej
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

Zvuk
• Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, 

Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice (Čistý 
hlas), FullSound

• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, 
Klasické, Dráma, Jazz, Hranie, Párty, Správy, Športy

• Výstupný výkon (RMS): 600 W (10 % THD)

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov: 2 x 1" jemné kužeľové 

výškové reproduktory, 6 x 2,5" širokopásmové 
woofery

• Celkový odpor reproduktora: 6 ohm
• Typ subwoofera: Aktívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor

• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 35-200 Hz

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: USB, Vstup MP3, 

Konektor doku
• Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný 

video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV 
vstup (audio, konektor), Konektory reproduktora 
Easy-Fit, Vzájomné prepojenie (do sieťového 
zdroja), Vstup Aux

• Subwoofer (sieťový zdroj): FM anténa, Koaxiálny 
digitálny vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), 
Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky), 
Optický digitálny vstup

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

958 x 163 x 141 mm
• Hmotnosť prístroja: 7 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 295 x 440 x 295 mm
• Váha subwoofera: 10 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1040 x 565 x 347 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, 
Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel SCART, FM 
anténa, Prepojovací kábel, Sieťový napájací kábel, 
Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list pre 
celosvetovú záruku

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

"Green" špecifikácie
• Green Flagship
•
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