
 

Philips
Sistema de Home Theater 
com DVD

HTS6500
O som que abraça você

com Ambisound
Combinando estilo e desempenho, este elegante e descomplicado sistema surpreende 
você com horas de prazer visual e auditivo. Relaxe e divirta-se com músicas e filmes no 
conforto da sua casa.

Áudio e vídeo que parecem reais
• Ambisound para som surround multicanal de alta qualidade sem complicações
• HDMI 1080i com aprimoramento de vídeo de alta definição

Ligue e aproveite os diversos recursos
• MP3 link para reproduzir músicas de mídia players portáteis
• USB Direct exibe fotos e reproduz músicas de unidades flash USB

Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida
• Design compacto que cabe em qualquer lugar
• Instalação rápida e fácil, sem complicações

Curta um karaokê maravilhoso
• Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora
 



 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.

HDMI 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia 
Interface. É uma conexão digital direta que 
pode conduzir vídeo digital de alta resolução e 
áudio digital multicanal. Ao eliminar a 
conversão de sinais analógicos, ele oferece a 
imagem perfeita e qualidade de som, 
completamente sem ruído. O HDMI é 
totalmente retrocompatível com o DVI 
(Digital Video Interface, Interface digital de 
vídeo).

MP3 link
O MP3 link usa a tecnologia Plug and Play que 
permite a reprodução direta de conteúdo MP3 
pelo sistema de home theatre conectando o 
MP3 player portátil à tomada do fone de 
ouvido interno. Agora você pode desfrutar da 
qualidade de som superior do sistema de 

Home Theatre Philips enquanto reproduz 
músicas do MP3 player portátil.

USB Direct
Basta conectar o dispositivo à porta USB do 
seu sistema de DVD Philips. Suas fotos e 
músicas digitais serão reproduzidas 
diretamente do dispositivo. Agora você pode 
compartilhar seus momentos favoritos com a 
família e os amigos.

Karaokê

A função Karaokê do aparelho de DVD 
oferece tempo ilimitado de áudio para você 
cantar e se divertir. Sua apresentação ficará 
mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. 
Os controles de tecla permitem a seleção da 
tecla ideal para o seu alcance vocal.
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Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 

1080i), Aprimoramento de vídeo, Progressive Scan

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta de freqüência: 30 - 20.000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2x200 W + 1x100 W

Caixas acústicas
• Alto-falante de satélite: Frente com proteção 

magnética
• Drivers de alto-falantes de satélites: 3 woofers full 

range de 3 pol.
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 120 a 

20.000 Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 8 ohm
• Driver de subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta 

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

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: NTSC, PAL

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: 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: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

Conexão USB
• Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/

reprodução de música, Girar, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM, AM

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Entrada MP3 direto, 

USB, Tomada de 3,5 mm p/microfone
• Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída S-Vídeo, 

Saída Vídeo Composto (CVBS), Antena AM/MW, 
Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Duas 
entradas coaxiais digitais, Entrada AUX, Entrada 
para TV (áudio, cinch), Saída de vídeo componente, 
Antena FM

Acessórios
• Acessórios inclusos: Guia para início rápido, 

Manual do usuário, Controle remoto, Pilhas para 
controle remoto, cabo de vídeo CVBS, Cabo do 
MP3 link, Antena AM, antena FM, Cabo de 
alimentação, Cabos das caixas acústicas, Folheto de 
garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

340 x 70 x 330 mm
• Peso do aparelho: 3,5 kg
• Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 

305 x 122 x 96 mm
• Peso dos alto-falantes surround: 2 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

220 x 370 x 470 mm
• Peso do subwoofer: 7 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

559 x 418 x 524 mm
• Peso, incluindo embalagem: 17,34 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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