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HTS6120
Som surround superior sem desordem

para uma experiência cinematográfica
Ouça um som surround superior em qualquer tipo de cômodo, sentado em qualquer posição. 
Usando a tecnologia Ambisound da Philips, caixas acústicas com perfeita angulação e um exclusivo 
processamento de som, este SoundBar oferece uma experiência divertida de cinema em sua casa.

Experiência sonora superior
• Tecnologia Ambisound para um som surround superior com menos caixas acústicas
• Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos
• FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Design sofisticado que combina com qualquer flat TV
• Porta deslizante em vidro com design elegante

Conecte e divirta-se
• Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
• EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto
• Dock opcional para reproduzir o conteúdo do seu iPod com toda praticidade



 Tecnologia 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.

Tecnologia DoubleBASS

O DoubleBASS garante que você escutará até 
os tons graves mais profundos emitidos pelos 
subwoofers compactos. Ele captura 

freqüências baixas e as recria na faixa audível 
do subwoofer, fornecendo som mais potente e 
incomparável e garantindo uma experiência de 
som completa e sem distorções.

FullSound™

A tecnologia inovadora FullSound da Philips 
restaura com fidelidade os detalhes sonoros de 
músicas compactadas em MP3, enriquecendo-
as substancialmente para que o CD 
reproduzido não apresente nenhuma 
distorção. Baseado em um algoritmo de pós-
processamento de áudio, o FullSound combina 
o renomado conhecimento da Philips em 
reprodução de músicas com a potência do DSP 
(Processamento de sinal digital) de última 
geração. O resultado são graves mais intensos, 
profundos e com mais impacto, vozes e 
instrumentos mais nítidos e riqueza de 
detalhes. Redescubra suas músicas 
compactadas em MP3 através de um som real, 
que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

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.

Dock opcional

Encaixe a dock no Sistema de Home Theater e 
curta músicas, vídeos e imagens do seu iPod. A 
dock é vendida como acessório opcional.
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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 compressão: 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

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, FullSound
• Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, 

Clássico, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Notícias, 
Esportes

• Potência de saída (W RMS): 600 W (10% DHT)

Caixas acústicas
• Tipos de caixas acústicas: Integrado à unidade 

principal
• Drivers de caixa acústica: Quatro woofers full 

range de 2,5'', Dois tweeters em domo macio de 
0,74''

• Impedância de caixa acústica: 8 ohm
• Tipo de subwoofer: Ativo
• Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance 

de 6,5 pol

• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Faixa de freqüência do subwoofer: 30-120 Hz

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• RDS: Nome da estação

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 para caixas acústicas, Interconexão (à 
fonte de alimentação)

• Subwoofer (Fonte de alimentação): Antena FM, 
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 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Manual 

do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle 
remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Antena 
FM, Cabo de ligação, Cabo de alimentação, 
Suporte para instalação em parede, Folheto de 
garantia mundial, Cabo do MP3 Link, Cabo Full 
SCART, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50 

- 60 Hz intercambiável
• Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W

Especificações ambientais
• Marca de Produtos ecológicos
•
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* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da 
América Latina, exceto no Brasil.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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