
 

Philips
DVD система за домашно 
кино

HTS6510
Звук, който ви обгръща

с Ambisound
Като комбинира стил и работни показатели, тази елегантна и несъздаваща затруднения 
система ще ви достави безкрайни часове на удоволствие, свързано с гледане или 
слушане. Така че облегнете се и се потопете във филми и музика в уюта на своя дом.

Вдъхва живот на звук и видео
• Ambisound за пълноценен многоканален обемен звук без усложнения
• HDMI 1080i с подобряването на видеото с висока разделителна способност

Свържете и се насладете на няколко източника
• Линеен вход за MP3 за възпроизвеждане на музика от портативни мултимедийни плейъри
• USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Компактен дизайн, който подхожда за навсякъде
• Бърза и лесна настройка за безпроблемно инсталиране
• Дървени тонколони за превъзходен естествен звук
 



 Звук Ambisound
Технологията Ambisound произвежда наистина 
обхващащ, многоканален обемен звук от по-
малко високоговорители. Тя предоставя 
впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за 
положение, размер или форма на стаята и без 
бъркотията на много високоговорители и кабели. 
Чрез комбинирания ефект на психоакустичните 
явления, матричната обработка и точно 
насочените мембрани Ambisound предоставя 
повече звук от по-малко високоговорители.

HDMI 1080i
HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока 
разделителна способност. Това е директна 
цифрова връзка, която може да пренася 
висококачествено цифрово видео, както и 
цифрово многоканално аудио. Като премахва 
преобразуването в аналогови сигнали, тя 
осигурява идеално качество на картината и звука, 
напълно изчистени от шум. HDMI има пълна 
обратна съвместимост с DVI (Интерфейс за 
цифрово видео).

Линеен вход - MP3
Линейният вход за MP3 използва технология Plug 
and Play, позволяваща директно възпроизвеждане 
на MP3 съдържание през системата за домашно 
кино с едно просто включване на портативния 
MP3 плейър във вграденото гнездо за слушалки. 
Сега можете да се наслаждавате на 
превъзходното качество на звука от системата за 
домашно кино на Philips при възпроизвеждане на 
любимата ви музика от портативния MP3 плейър.

USB Direct
Просто включете вашето устройство към USB 
порта на Philips DVD системата. Цифровата 
музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със семейство и 
приятели.
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Акценти
Ambi sound

• Формат за компресиране на картини: JPEG •
Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12-битово, 

108 MHz
• Подобрение на картината: High Def (720p, 

1080i), Подобряване на видео, Прогресивно 
сканиране

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 30 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: > 65 dB
• Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, 

Dolby Prologic II, DTS, Стерео
• Изходна мощност (RMS): 2x200 W + 1x100 W

Високоговорители
• Сателитен високоговорител: Магнитно 
екраниран отпред

• Говорители на сателитите: 3 бр. 2,5" 
широколентови високоговорители

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
120-20000 Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ома
• Мембрана на събуфъра: 8-инчов 
високоефективен нискочестотен 
високоговорител

• Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, USB флаш устройство
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър

• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 
CD-R/RW, USB флаш устройство

• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на музика, Завъртане, 
Увеличение

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, AM

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: вход 

MP3 Direct, USB
• Задни конектори: HDMI изход, Изход S-Video, 
Изход за композитно видео (CVBS), SCART1 
(CVBS, S-video/RGB изход), Антена AM/MW, 
Конектори за тонколони Easy-Fit, Цифров 
коаксиален вход, Вход AUX, Изход на 
компонентно видео, FM антена

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 
бърз старт, Ръководство за потребителя, 
Дистанционно управление, Батерии за 
дистанционното, Кабел пълен SCART, Кабел за 
линеен вход - MP3, AM антена, FM антена, 
Захранващ кабел, Кабели за тонколони, 
Листовка с гаранция за цял свят

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

340 x 70 x 330 мм
• Тегло на апарата: 3,5 кг
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 320 x 124 x 101 мм
• Тегло на съраунд високоговорителя: 2 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

220 x 370 x 470 мм
• Тегло на събуфъра: 7 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

559 x 418 x 524 мм
• Тегло вкл. опаковката: 17,34 кг

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление: 100 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W
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