
 

 

„Philips“
2.1 namų kinas su 
„Ambisound“

DVD įrašo peržiūra
Pridedama „iPod“ prijungimo 
stotelė

HTS6520
Puikiausias garsas be jokių nepatogumų

Visiems filmams ir muzikos įrašams
Naudojant šią namų kino sistemą įvairios pramogos atrodys kaip niekada stilingai. Galėsite 
mėgautis nepaprastai puikiu erdviniu kino filmų ir muzikos įrašų garsu, kurį garantuoja 
„Philips“ sukurta „Ambisound“ technologija!

Puikiausias garso pojūtis
• „Ambisound“ technologija erdvinis garsas atkuriamas keliais garsiakalbiais
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Modernus dizainas, derantis prie bet kurio plokščiaekranio televizoriaus
• „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą



 „Ambisound“ technologija

„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį 
daugiakanalį erdvinį garsą iš keleto garsiakalbių. 
Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą nepriklausomai 
nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar 
dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. 
Sujungus psichoakustikos reiškinių efektą, 
masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį 
įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso 
iš kelių garsiakalbių.

„DoubleBASS“ technologija

„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad 
girdėsite net giliausius žemus dažnius iš 
kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji 
sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų 
dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su 
daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina 
bekompromisę klausymosi patirtį.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis 
prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis 
naudoja HDMI CEC industrinio standarto 
protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu 
per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu 
galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą 
vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias 
funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

„FullSound™“

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija 
tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso 
detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina 
garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite 
mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ 
veikdama pagal papildomo garso apdorojimo 
algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo 
srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos 
skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. 
To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, 
stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų 
skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. 
Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi 

natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos 
gelmių ir privers judėti.

HDMI 1080p
HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo 
skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais 
galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja 
geba - perteikiant daugiau detalių ir 
tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus 
skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina 
linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin 
aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę 
skaitmeninę jungtį, kuri perteikia 
nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos 
vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, 
nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią 
vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

Prijungimo stotelė skirta „iPod/iPhone“
Prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“, – 
galite žiūrėti filmus ir nuotraukas bei klausytis 
muzikos „iPod“ / „iPhone“. Be to, galite įkrauti 
ir valdyti savo „iPod“ / „iPhone“ bei naršyti po 
turinį televizoriaus ekrane – visa tai galite 
padaryti naudodamiesi namų kino sistemos 
nuotolinio valdymo pultu. Naudodamiesi 
integruota prijungimo stotele be gremėzdiškų 
laidų ir jungčių galite mėgautis mobiliosiomis 
pramogomis savo namuose – visiškai paprastai.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2
• Atkuriama medija: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, 
CD-R/CD-RW

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 
NTSC

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• Atkuriama medija: Garso CD, CD-R/RW, USB 

atmintinė
• MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Atkuriama medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

atmintinė
• Vaizdo išryškinimas: Demonstracija su muzika, 

pasukimas, išdidinimas

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas, Progresinis 
skenavimas

Garsas
• Garso sistema: „Ambisound“, „Dolby Digital“, 

„Dolby Prologic II“, DTS, Stereo
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas, Išmanusis erdvinis garsas, 
„DoubleBASS“, „ClearVoice“, „FullSound“

• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Rokas, 
Koncertas, Klasikinis, Drama, Džiazas, Žaidimai, 
Vakarėlis, Sportas, Žinios

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 2 horizontalieji garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 3 x 2,5 in viso diapazono garsiakalbiai
• Garsiakalbių pilnutinė varža: 8 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in 

„Long Throw“ garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 

30–120 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• RDS: Stoties pavadinimas

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: USB, MP3 linijos įvadas, 

Stotelės jungtis
• Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis, SCART1 (CVBS, RGB išvestis), TV įvestis 
(garso, RCA jungtis), Tarpinė jungtis (prie 
maitinimo bloko)

• Žemųjų dažnių kolonėlė (maitinimo blokas): 
Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Papildoma įvestis 
(RCA jungtis, 2 poros), FM antena, Lengvai 
įstatomo garsiakalbio jungtys, Tarpinė jungtis (prie 
pagrindinio bloko), Skaitmeninė optinė įvestis

Matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

590 x 493 x 366 mm
• Garsiakalbio gylis (su stovu): 129 mm
• Garsiakalbio aukštis (su stovu): 113 mm
• Garsiakalbio svoris (su stovu): 1,72 kg
• Garsiakalbio plotis (su stovu): 336 mm
• Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 

295 x 440 x 295 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 10 kg
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

419 x 48 x 214 mm
• Komplekto svoris: 1,7 kg

Priedai
• Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, 

Vartotojo vadovas, Nuotolinis valdymas, 
Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Visas SCART 
laidas, Garso laidas, FM antena, Tarpinės jungties 
laidas, Garsiakalbių laidai, Maitinimo laidas, Sieninis 
kronšteinas, Tarptautinės garantijos lapas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W

Ekologiškos specifikacijos
• Ekologiška kokybė
•

HTS6520/12

Specifikacijos
2,1 namų kinas
DVD įrašo peržiūra Pridedama „iPod“ prijungimo stotelė

http://www.philips.com

