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Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i), Förb. vid.uppl., 

Progressive Scan

Ljud
• Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Stereo
• Ljudförbättring: Smart Surround, DoubleBass, 

Diskant- och baskontroll
• Equalizer-inställningar: Åtgärd, Rock, Konsert, 

Klassisk, Drama, Jazz, MTV, RnB, Spel, Party, 
Tecknad film, Lounge, Sport, Nyheter

Högtalare
• Högtalartyper: 2 x vertikala högtalare
• Högtalarelement: 8 x 2" fullregisterwoofer
• Högtalarimpedans: 6 ohm
• Subwoofertyp: Aktiv
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5" woofer (Long 

Throw-typ)
• Subwooferimpedans: 4 ohm
• Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-

flashminne
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

USB-flashminne
• Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning, 

Rotera, Zoom

Mottagare/mottagning/överföring
• Radioband: AM, FM
• RDS: Stationsnamn

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-

in, USB
• Anslutningar bak: HDMI-utgång, 

Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB 
ut), TV-ingång (3,5 mm uttag), Anslutning (till 
nätenhet)

• Subwoofer (nätenhet): Koaxial digital ingång, 
AUX-ingång (cinch, 2 par), FM-antenn, AM-/MW-
antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning 
(till huvudenhet)

Storlek
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

370 x 76 x 242 mm
• Vikt (med stativ): 3,5 kg
• Högtalare, bredd (med stativ): 180 mm
• Högtalare, höjd (med stativ): 420,5 mm
• Högtalare, djup (med stativ): 180 mm
• Högtalare, vikt (med stativ): 2,32 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

295 x 443 x 295 mm
• Subwoofer, vikt: 9,1 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

841 x 359 x 527 mm
• Vikt inkl. förpackning: 22,8 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Användarhandbok, Fjärrkontroll, Batterier för 
fjärrkontrollen, Komplett SCART-kabel, MP3-
Line-in-kabel, AM-antenn, FM-antenn, 
Anslutningskabel, Högtalarkablar, Nätkabel, 
Väggmonteringssats, Garantisedel för hela världen

Ström
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W
•

DVD-hemmabiosystem
  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-01-22

Version: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
HTS6

Produkt

Ambisou
Ambisound
surroundlju
uppslukand
som sittstäl
trassel med
mer ljud frå
effekten av
och exakt v

Smart Su
Få bästa m
justera instä
byter skiva 
från de van
standardins
anpassar Sm
surroundlju
spelas på s

DoubleBA
DoubleBAS
bastonerna
återskapar 
ett mäktiga
fullständig l

HDMI 10
HDMI (Hig
direkt digita
flerkanalslju
till analoga 
högkvalitati
fullständigt 
Interface).
600/12

fördelar

nd
-teknik ger 
d från färre
e 5.1-ljudup
lning, rumsf
 flera högta
n färre hög
 psykoakust
inklad place

rround
öjliga lyssnin
llningarna 

eller byter m
liga 5.1-sys
tällningar fö
art Surrou

d så att de 
tereon eller

SS
S gör att du
. Tekniken f
dem inom s
re och snyg
judupplevel

80i
h Definition
lanslutning
d. Eftersom
signaler öve
vt ljud helt 
bakåtkomp
äkta omslutande flerkanaligt 
 högtalare. Det ger en 
plevelse utan de begränsningar 
orm eller -storlek ger, och utan 
lare och kablar. Ambisound ger 
talare genom den kombinerade 
iskt fenomen, matrisbearbetning 
ring av högtalarelement.

gsupplevelse utan att behöva 
för surroundljud varje gång du 
ellan film och musik. Till skillnad 

temen som har 
r flerkanaligt surroundljud 
nd automatiskt inställningarna för 
passar den kodade musiken som 
 filmen med flerkanaligt innehåll.

 kan höra även de allra djupaste 
ångar lågfrekventa basljud och 
ubwooferns ljudintervall, vilket ger 
gare ljud och bidrar till en 
se utan kompromisser.

 Multimedia Interface) är en 
 för digital HD-video och digitalt 
 det inte görs någon konvertering 
rförs perfekta bilder och 

befriat från brus. HDMI är 
atibelt med DVI (Digital Video 

http://www.philips.com

