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em DoubleBASS zapewnia wzbogacone i głębokie brzmienie basów

I 1080i - powiększanie rozmiaru obrazu wys. rozdz.
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owe głośniki - montaż ścienny obok płaskiego telewizora
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cz i korzystaj z wielu źródeł
ze USB umożliwia korzystanie ze zdjęć i muzyki bezpośrednio z pamięci flash USB
ze liniowe MP3 - muzyka z odtwarzaczy przenośnych
 

Philips
Zestaw kina domowego 
DVD

HTS6600

Ambi sound



 

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i), Zwiększanie rozmiaru wideo, 
wybieranie kolejnoliniowe

Dźwięk
• System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: System Smart 

Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich 
i niskich

• Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, 
Klasyka, Dramat, Jazz, MTV, RnB, Gry, Impreza, 
Kreskówki, Lounge, Sportowy, Wiadomości

Głośniki
• Typy głośników: 2 pionowe głośniki
• Przetworniki głośnikowe: Głośniki niskotonowe 8 

x 2 cale
• Impedancja głośnika: 6 om
• Typ subwoofera: Aktywne
• Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym 

skoku 1 x 6,5 cala
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 

5,x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/RW, 

Pamięć flash USB
• Kodowanie MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Pamięć flash USB
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Powiększenie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF, UKF
• RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Złącze MP3 liniowe, USB
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście wideo 

Component, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), 
Wejście TV (gniazdo 3,5 mm), Przewód łączący 
(do zasilacza)

• Subwoofer (zasilacz): Koncentryczne wejście 
cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), 
Antena zakresu UKF, Antena AM/MW, 
Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący 
(do jednostki głównej)

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

370 x 76 x 242 mm
• Waga urządzenia z podstawą: 3,5 kg
• Szerokość głośnika z podstawą: 180 mm
• Wysokość głośnika z podstawą: 420,5 mm
• Głębokość głośnika z podstawą: 180 mm
• Waga głośnika z podstawą: 2,32 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 295 x 443 x 295 mm
• Waga subwoofera: 9,1 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

841 x 359 x 527 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 22,8 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja 

obsługi, Instrukcja obsługi, Pilot zdalnego 
sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterow., 
Pełny przewód SCART, Przewód liniowy MP3, 
Antena na fale DŁ./ŚR., antena zakresu UKF, 
Przewód łączący, Przewody głośnikowe, Przewód 
zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, 
Broszura gwarancyjna (cały świat)

Moc
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
•
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