
 

 

Philips
Σύστημα Home Cinema 
DVD

HTS6510
Ήχος που σας περιβάλλει

με Ambisound
Συνδυάζοντας το στυλ με την απόδοση, αυτό το κομψό και απλό σύστημα σάς 
χαρίζει ατελείωτες ώρες απόλαυσης εικόνας και ήχου. Χαλαρώστε λοιπόν και 
αφεθείτε στις ταινίες και τη μουσική στην άνεση του σπιτιού σας.

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα
• Ambisound για πλήρη πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο, χωρίς προβλήματα
• HDMI 1080i με αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, υψηλής ευκρίνειας

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές
• Είσοδος MP3 για αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player
• USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής από μονάδες USB flash

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle
• Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο
• Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα
• Ξύλινα ηχεία για εξαιρετικό φυσικό ήχο



 Ambisound
Η τεχνολογία Ambisound παρέχει πραγματικά 
πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο από λίγα ηχεία. 
Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 5.1 χωρίς να σας 
περιορίζει σε μια θέση, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου και χωρίς την 
ακαταστασία που δημιουργούν τα πολλά ηχεία και 
καλώδια. Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά 
φαινόμενα, επεξεργασία σήματος και ακριβή 
τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το Ambisound 
παρέχει περισσότερο ήχο από λιγότερα ηχεία.

HDMI 1080i
HDMI είναι τα αρχικά για High Definition 
Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή σύνδεση 
που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής 
ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. 
Εξαλείφοντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, 
παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς 
θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI (Digital 
Video Interface).

Είσοδος MP3
Η είσοδος MP3 χρησιμοποιεί τεχνολογία Plug and 
Play για απευθείας αναπαραγωγή περιεχομένου 
ΜP3 μέσω του home cinema συνδέοντας το 
φορητό σας MP3 player στην ενσωματωμένη 
υποδοχή ακουστικών. Τώρα, μπορείτε να 
απολαμβάνετε την εξαιρετική ποιότητα ήχου του 
home cinema της Philips αναπαράγοντας την 
αγαπημένη σας μουσική από το φορητό MP3 
player.

USB Direct
Απλά συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του 
DVD σας. Η ψηφιακή μουσική και οι φωτογραφίες 
σας αναπαράγονται απευθείας. Τώρα μπορείτε να 
μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια 
και τους φίλους σας.
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Χαρακτηριστικά
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG • Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
•

Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12bit, 108MHz
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλής ευκρίνειας (720p, 

1080i), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, 
Προοδευτική σάρωση

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24bit, 192kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 30 - 20 000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65dB
• Σύστημα ήχου: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Στερεοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 2x200W + 1x100W

Ηχεία
• Ηχείο-δορυφόρος: Πρόσοψη με μαγνητική 
θωράκιση

• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: 3 γούφερ πλήρους 
εύρους 2,5"

• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 120-
20000 Hz

• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 8 ohm
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 8" υψηλής 
απόδοσης

• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-120 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/

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

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, CD-R/RW, 

USB flash drive
• Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 
USB flash drive

• Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή 
μουσικής, Περιστροφή, Ζουμ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, AM

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος MP3 Direct, USB

• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος S-Video, 
Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), 
SCART1 (έξοδος CVBS, S-video/RGB), Κεραία 
AM/MW, Υποδοχές ηχείων για εύκολη 
εφαρμογή, 2 ψηφιακές ομοαξονικές είσοδοι, 
Είσοδος AUX, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, 
Κεραία FM

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για 
τηλεχειριστήριο, Καλώδιο Full SCART, Καλώδιο 
εισόδου MP3, Κεραία ΑΜ, Κεραία FM, Καλώδιο 
ρεύματος, Καλώδια ηχείων, Φυλλάδιο 
παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 340 x 70 x 330 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 3,5 κ.
• Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου 

(Π x Υ x Β): 320 x 124 x 101 χιλ.
• Βάρος ηχείου Surround: 2 κ.
• Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

220 x 370 x 470 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 7 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

559 x 418 x 524 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 17,34 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: 100 W
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