
 

 

Philips
DVD systém domáceho 
kina

HTS6600
Vysokovýkonný priestorový zvuk

s funkciou Ambisound
Pomocou funkcie Ambisound zabezpečí systém HTS6600 viackanálový priestorový zvukový zážitok len 

z dvoch reproduktorov v ľubovoľnom type miestnosti. Vytvára zvuk a obraz excelentnej kvality a 

jednoducho nastaviteľný systém upevnenia na stenu padne do každej domácnosti.

Oživí audio a video nahrávky
• Ambisound pre plný viackanálový priestorový zvuk bez rušenia
• Smart Surround automaticky optimalizuje nastavenia priestorového zvuku
• Funkcia DoubleBASS pre rozsiahlejšie zážitky s hlbokými basmi
• HDMI 1080i so vzorkovaním videa s vysokým rozlíšením

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Vertikálne reproduktory, ktoré je možné namontovať na stenu spolu s plochým TV
• Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV
• Rýchle a jednoduché nastavenie pre inštaláciu bez rušenia

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov
• Priame prehrávanie fotografií a hudby cez USB z USB flash
• Vstup MP3 pre prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií



 Ambisound
Technológia Ambisound vytvára skutočne 
obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje 
pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez 
obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo 
veľkosti miestnosti a bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Prostredníctvom kombinovaného 
efektu psychoakustického fenoménu, 
priestorového spracovania a presného 
nasmerovania budičov vám Abisound dodáva 
viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Smart Surround
Vychutnajte si ten najlepší zvukový zážitok bez 
potreby vykonávať zmeny nastavení 
priestorového zvuku pri každej zmene disku 
alebo každom prepnutí medzi filmami a 
hudbou. Na rozdiel od normálnych systémov 
5.1, ktoré používajú predvolené nastavenia 
viackanálového zvuku, funkcia Smart Surround 
automaticky zmení nastavenia priestorového 
zvuku tak, aby vyhovovali vašej hudbe 
zakódovanej vo zvuku stereo alebo vášmu 
filmu s viackanálovým obsahom.

DoubleBASS
Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z 
kompaktných subwooferov budete počuť aj tie 

najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke 
frekvencie a transformuje ich do počuteľného 
spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a 
výraznejší zvuk a neobmedzený a 
bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

HDMI 1080i
HDMI označuje multimediálne rozhranie s 
vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne 
spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, 
ako aj digitálny viackanálový zvuk. Odstraňuje 
prevod na analógové signály, čím zvyšuje 
dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený 
zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s DVI 
(Digital Video Interface).
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Obraz/Displej
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i), Vzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie

Zvuk
• Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, 

DTS, Dolby Prologic II, Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Smart Surround, 

DoubleBass, Ovládanie výšok a basov
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, 

Klasické, Dráma, Jazz, MTV, RnB, Hranie, Párty, 
Kreslené filmy, Lounge, Športy, Správy

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 2 x vertikálne reproduktory
• Budiče reproduktorov: 8 x 2" širokopásmové 

basové reproduktory
• Celkový odpor reproduktora: 6 ohm
• Typ subwoofera: Aktívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

USB jednotka Flash
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

jednotka Flash
• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Rotovanie, Približovanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: AM, FM
• RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Vstup MP3, USB
• Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný 

video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), Vstup 
TV (3,5 mm konektor), Vzájomné prepojenie (do 
sieťového zdroja)

• Subwoofer (sieťový zdroj): Koaxiálny digitálny 
vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), FM anténa, 
Anténa AM/MW, Konektory reproduktora Easy 
Fit, Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky)

Rozmery
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

370 x 76 x 242 mm
• Hmotnosť zostavy (so stojanom): 3.5 kg
• Šírka reproduktora (so stojanom): 180 mm
• Výška reproduktora (so stojanom): 420,5 mm
• Hĺbka reproduktora (so stojanom): 180 mm
• Hmotnosť reproduktora (so stojanom): 2 32 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 295 x 443 x 295 mm
• Váha subwoofera: 9,1 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 841 x 359 x 527 mm
• Váha vrátane balenia: 22 8 kg

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, 
Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel SCART, 
Vstupný kábel pre MP3, AM anténa, FM anténa, 
Prepojovací kábel, Reproduktorové káble, Sieťový 
napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu, 
Záručný list pre celosvetovú záruku

Príkon
• Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
•
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