
 

 

Philips
Systém domácího kina 
s DVD

HTS6600
Vysoce výkonný prostorový zvuk

s funkcí Ambisound
Díky funkci Ambisound přináší zařízení HTS6600 zážitek vícekanálového prostorového 
zvuku z pouhých dvou reproduktorů v jakékoli velikosti pokoje. Poskytuje vynikající zvuk 
a kvalitu obrazu. Nástěnný systém s jednoduchou instalací se hodí do každého domova.

Oživí zvuk a obraz
• Systém Ambisound pro plný vícekanálový prostorový zvuk bez ruchů
• Funkce Smart Surround automaticky optimalizuje nastavení prostorového zvuku
• Funkce DoubleBASS rozšiřující a prohlubující poslech basů
• HDMI 1080i se zvýšením rozlišení videa

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Svislé reproduktory můžete připevnit na zeď spolu s vaší plochou obrazovkou
• Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
• Rychlé a snadné nastavení pro bezproblémovou instalaci

Připojte se a využívejte více zdrojů
• Připojení USB Direct pro zobrazení fotografií a přehrávání hudby přímo z disků USB flash
• Linkový vstup MP3 k přehrávání hudby z přenosných přehrávačů



 Ambisound
Technologie Ambisound přináší opravdu 
pohlcující vícekanálový prostorový zvuk 
z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující 
zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy 
pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru 
místnosti a bez rušení, způsobeného 
množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí 
kombinovaného efektu psychoakustických 
jevů, zpracování polí a precizního umístění 
zakřiveného reproduktoru přináší technologie 
Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Smart Surround
Vychutnejte si zvuk v maximální kvalitě, aniž 
byste museli měnit nastavení zvuku pokaždé, 
když vyměníte disk nebo přepnete mezi filmy a 
hudbou. Na rozdíl od běžných systémů 5.1 
s výchozím nastavením vícekanálového 
prostorového zvuku funkce Smart Surround 
automaticky mění nastavení prostorového 
zvuku, aby odpovídalo stereofonní hudbě nebo 
filmu s vícekanálovým obsahem.

DoubleBASS
Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte 
dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze 
subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje 

nízké frekvence a znovu je vytváří ve 
slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak 
zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje 
plný poslechový zážitek bez kompromisů.

HDMI 1080i
Zkratka HDMI je označením rozhraní High 
Definition Multimedia Interface (multimediální 
rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje 
přímé digitální připojení, které přenáší digitální 
video s vysokým rozlišením a digitální 
vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na 
analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a 
zvuk bez rušení. Rozhraní HDMI je plně zpětně 
kompatibilní s formátem DVI.
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Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i), 

Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan

Zvuk
• Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Stereo
• Vylepšení zvuku: Smart Surround, DoubleBass, 

Regulace výšek a basů
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, 

Classic, Drama, Jazz, MTV, RnB, Hry, Párty, 
Kreslený film, Lounge, Sporty, Zprávy

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 2 svislé reproduktory
• Vinutí reproduktorů: 8 širokopásmových 

reproduktorů 2" (5 cm)
• Impedance reproduktorů: 6 ohm
• Typ subwooferu: Aktivní
• Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor 

dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/

RW, Jednotka Flash USB
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Jednotka Flash USB
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

hudby, Rotace, Zvětšení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: SV, VKV
• Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
• Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup 

komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup 
RGB), Vstupní konektor TV (3,5 mm), Propojovací 
(k napájecímu zdroji)

• Subwoofer (Napájecí zdroj): Koaxiální digitální 
vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Anténa VKV, 
Anténa KV/SV, Výstup pro reproduktory, 
Propojovací (k hlavní jednotce)

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

370 x 76 x 242 mm
• Hmotnost přístroje (se stojanem): 3,5 kg
• Šířka reproduktoru (se stojanem): 180 mm
• Výška reproduktoru (se stojanem): 420,5 mm
• Hloubka reproduktoru (se stojanem): 180 mm
• Hmotnost reproduktoru (se stojanem): 2,32 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

295 x 443 x 295 mm
• Hmotnost subwooferu: 9,1 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 841 x 359 x 527 mm
• Hmotnost včetně balení: 22,8 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, 
Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Kabel 
linkového vstupu MP3, Anténa pro SV, anténa 
VKV, Propojovací kabel, Kabely reproduktorů, 
Síťová šňůra, Držák pro montáž na stěnu, 
Mezinárodní záruční list

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
•
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