
 

Philips
Sistema de DVD de cinema 
em casa

HTS6600
Som surround de alto desempenho

com Ambisound
Com Ambisound, o HTS6600 proporciona uma experiência de som surround multicanais 
envolvente com apenas dois altifalantes, em qualquer divisão. Com excelente qualidade de 
som e imagem, o sistema de configuração fácil montável na parede adapta-se a qualquer casa.

Dê vida ao áudio e ao vídeo
• Ambisound para som surround multicanais total sem problemas
• O Smart Surround optimiza automaticamente as definições de som surround
• DoubleBASS para uma experiência alargada de graves profundos
• HDMI 1080i com melhoramento de vídeo de alta definição

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Altifalantes verticais que pode montar na parede com o seu televisor plano
• Design sofisticado para qualquer televisor plano
• Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas

Ligue e desfrute de várias fontes
• USB Directo reproduz fotografias e música das unidades USB flash
• Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis
 



 Ambisound
A tecnologia Ambisound produz um som 
surround multicanais verdadeiramente 
envolvente com um número reduzido de 
altifalantes. Proporciona uma experiência 
sonora imersiva de 5.1 independentemente da 
posição ou do tamanho/dimensões da sala e 
sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. 
Através de uma combinação de efeitos psico-
acústicos, de um conjunto de processamento e 
do posicionamento do controlador num 
ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais 
som com menos altifalantes.

Smart Surround
Desfrute do melhor som possível sem ter de 
alterar as definições de som surround sempre 
que muda de disco ou alterna entre filmes e 
música. Ao contrário dos sistemas 5.1 
convencionais com definições de som 
surround multicanais predefinidas, o Smart 
Surround altera automaticamente as definições 
de surround para se adaptar à música 
codificada em estéreo ou aos filmes com 
conteúdo multicanais.

DoubleBASS

O DoubleBASS garante que ouve os graves 
mais profundos com subwoofers compactos. 
Capta as frequências baixas e recria-as dentro 
dos parâmetros audíveis do subwoofer, 
proporcionando som com mais "boom" e 
elegância, e garantindo-lhe uma experiência 
auditiva plena e sem compromissos.

HDMI 1080i
HDMI significa High Definition Multimedia 
Interface (Interface multimédia de alta 
definição). Trata-se de uma ligação digital 
directa que consegue transportar o vídeo 
digital de alta definição, assim como o áudio 
multicanais digital. Ao eliminar a conversão 
para sinais analógicos está a proporcionar 
imagens perfeitas e som de qualidade, 
completamente isentos de ruído. HDMI é 
totalmente compatível com DVI (Digital Video 
Interface).
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Ambi sound



• Melhoramento de imagem: Apresentação de • Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
•

Imagem/Visualização
• Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 

1080i), Melhoramento de vídeo, Varrimento 
Progressivo

Som
• Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Pro Logic II, Estéreo
• Melhoramento do Som: Smart Surround, 

DoubleBass, Controlos de Graves e Agudos
• Definições do Equalizador: Acção, Rock, 

Concerto, Classic, Drama, Jazz, MTV, R&B, Jogos, 
Festa, Desenhos animados, Lounge, Desporto, 
Notícias

Altifalantes
• Tipos de altifalante: 2x altifalantes verticais
• Diafragmas: Woofers de gama total 8 x 2"
• Impedância do altifalante: 6 ohm
• Tipo de subwoofer: Controlo
• Controlador do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de 

grande alcance
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Limites de freq do subwoofer: 30-120 Hz

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Suporte de Reprodução: DVD-Video, DVD+R/

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

• Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de Reprodução: CD áudio, CD-R/RW, 

Unidade Flash USB
• Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Unidade Flash USB

diapositivos com música, Rodar, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: AM, FM
• RDS: Nome da Estação

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada MP3, USB
• Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de Vídeo 

Componente, SCART1 (saída CVBS, RGB), 
Entrada para TV (3,5 mm), Interligação (a caixa de 
alimentação)

• Subwoofer (caixa de alimentação): Entrada digital 
coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Antena FM, 
Antena AM/MW, Conectores de altifalante fáceis 
de encaixar, Interligação (à unidade principal)

Dimensões
• Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 

370 x 76 x 242 mm
• Peso da unidade (com suporte): 3,5 kg
• Largura do altifalante (com suporte): 180 mm
• Altura do altifalante (com suporte): 420,5 mm
• Profundidade altifalante (com suporte): 180 mm
• Peso do altifalante (com suporte): 2,32 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

295 x 443 x 295 mm
• Peso do subwoofer: 9,1 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

841 x 359 x 527 mm
• Peso incl. Embalagem: 22.8 kg

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual de início rápido, 

Manual do Utilizador, Telecomando, Pilhas para 
telecomando, Cabo Full SCART, Cabo de entrada 
de linha MP3, Antena AM, Antena FM, Cabo de 
interligação, Cabos de altifalante, Cabo de 
alimentação, Suporte para montagem na parede, 
Folheto de garantia World Wide

Potência
• Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
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