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SoundBar 
โฮมเธียเตอร์ที่มีเทคโนโลยี 
Ambisound

เล่น DVD

HTS6120
เสียงรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยมและไม่เกะกะ

สำหรับประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์
เพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางได้ในทุกห้อง ทกุตำแหน่ง เทคโนโลยี Ambisound ของ Philips 
ประกอบกับมุมการจัดวางลำโพงที่ดีและการให้เสียงที่เป็นเลิศ SoundBar 
นี้ให้คุณดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม
• เทคโนโลยี Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์ด้วยจำนวนลำโพงที่น้อยกว่า
• เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ
• การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
• ฝาเลื่อนกระจกสวยหรู

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก CD และ DVD
• EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
• แท่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod



 เทคโนโลยี Ambisound

เทคโนโลยี Ambisound 
ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว 
ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1 
โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง 
รูปร่างหรือขนาดห้อง 
และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง 
พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลใ
นการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย 
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ 
อย่างพิถีพิถัน Ambisound 
จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

เทคโนโลยี DoubleBASS

DoubleBASS 
ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเ
ฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด 
โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเ
สียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเ

ฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ 
ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแ
บบ

FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ 
Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง 
MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง 
เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง 
คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเ
พี้ยน FullSound 
ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังข
อง Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal 
Processor (DSP) รุ่นล่าสุด 
ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง 
ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมา
กขึ้น 
เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี 
และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 
ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิ
ตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุ
ณ

EasyLink

EasyLink 
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้
วยรีโมทหนึ่งเดียว 
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI 
CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 
ผ่านสาย HDMI 
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว 
ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

แท่นที่เป็นอุปกรณ์เสริม

เชื่อมต่อแท่นนี้เข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์แล้วคุ
ณก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลง 
วิดีโอและภาพจากอุปกรณ์ iPod ได้ 
แท่นนี้แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม
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การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ 

USB
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

แฟลชไดรฟ์ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง
• ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart 
Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound

• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Rock, Concert, 
คลาสสิค, Drama, Jazz, เล่นเกม, ปาร์ตี้, ข่าวสาร, 
กีฬา

• กำลังขับ (RMS): 600 วัตต์ (10% THD)

ลำโพง
• ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
• ตัวขับเสียง: ลำโพงเสียงแหลม Dome 2 x 1", 

วูฟเฟอร์แบบ Full Range 6 x 2.5"
• ความต้านทานของลำโพง: 6 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิร์ตซ์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB, สัญญาณเข้า 

MP3, ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in 
(audio, cinch), ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ 
(กับ Power Box), AUX in

• ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เสาอากาศ FM, 
โคแอกเซียลดิจิตอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), 
เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง), อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

958 x 163 x 141 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 7 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

295 x 440 x 295 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 10 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

1040 x 354 x 550 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 30 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 

คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, 
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายวิดีโอ CVBS, 
เสาอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายไฟ, 
ตัวยึดติดผนัง, ใบรับประกันทั่วโลก

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• Green Flagship: ใช่
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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