
 

 

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS6600
ระบบเสียง Surround คุณภาพสูง

ด้วย Ambisound
ด้วย Ambisound เครื่อง HTS6600 จะให้ระบบเสียง Surround 
ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงเพียง 2 ตัว ภายในห้องทุกประเภท ให้คุณภาพเสียงและภาพที่ดีเยี่ยม 
รวมทั้งระบบติดตั้งผนังที่ติดตั้งง่าย สามารถเข้าได้กับบ้านของคุณได้เป็นอย่างดี

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่
• Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนแนลสมบูรณ์แบบ
• ระบบ Smart Surround จะปรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ให้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
• DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
• HDMI 1080i พร้อมการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์
• ลำโพงแนวตั้งที่สามารถติดตั้งบนผนังคู่กับทีวีจอแบนของคุณได้เป็นอย่างดี
• การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
• ติดตั้งได้รวดเร็วง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง
• เชื่อมต่อ iPod ของคุณเพื่อเล่นภาพและเสียง
• USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
• สัญญาณเข้า MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา



 Ambisound
เทคโนโลยี Ambisound 
ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว 
ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1 
โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง 
รูปร่างหรือขนาดห้อง 
และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง 
พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลใ
นการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย 
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ 
อย่างพิถีพิถัน Ambisound 
จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

Smart Surround
เพลิดเพลินกับประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดเท่า
ที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซ
อร์ราวด์ทุกครั้งที่เปลี่ยนแผ่นหรือเมื่อสลับระหว่า
งการชมภาพยนตร์และฟังดนตรี 
ระบบนี้ต่างจากระบบ 5.1 ทั่วไป 

ที่ใชัการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนล
เป็นค่ามาตรฐาน โดยระบบ Smart Surround 
จะเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ 
ให้เหมาะกับดนตรีที่บันทึกในระบบสเตอริโอหรื
อภาพยนตร์ระบบมัลติแชนแนลให้โดยอัตโนมัติ

DoubleBASS
DoubleBASS 
ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเ
ฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด 
โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเ
สียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเ
ฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ 
ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแ
บบ

HDMI 1080i
HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia 
Interface 
(ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) 

เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรง
ที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิ
ดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิด
ดิจิตอลได้ 
และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ 
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video 
Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

เชื่อมต่อ iPod ของคุณ
ตัวเชื่อมต่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้ช่วยให้คุณ
เชื่อมต่อ Philips Dock 
เข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์เพื่อเล่นสื่อบันทึกจาก 
iPod ของคุณ 
และด้วยอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบขยาย 
คุณจึงเข้าใช้ข้อมูลใน iPod 
ได้โดยตรงและสามารถรับชมบนจอโทรทัศน์ได้
อีกด้วย
HTS6600/98

ไฮไลต์
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์
  



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 2.0.9

12 NC: 8670 000 26942
EAN: 87 12581 31559 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา
บล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke 
Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 

1080i), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, 
Progressive Scan

เสียง
• ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby 

Prologic II, สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Smart Surround, 

DoubleBass, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Rock, Concert, 

Classic, Drama, Jazz, MTV, RnB, เล่นเกมส์, ปาร์ตี้, 
การ์ตูน, Lounge, กีฬา, ข่าวสาร

ลำโพง
• ประเภทลำโพง: ลำโพงแนวตั้ง 2 ตัว
• ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์แบบ Full Range ขนาด 8 x 2"
• ความต้านทานของลำโพง: 6 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 เฮิร์ตซ์

การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, ิวิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ 

USB
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

แฟลชไดรฟ์ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, FM

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ตัวเชื่อมต่อ Dock, 

สัญญาณเข้า MP3, USB
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in 
(audio, cinch), เชื่อมต่อ (กับ Power Box)

• ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): 
โคแอกเซียลดิจิตอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), 
เสาอากาศ FM, เสาอากาศ AM/MW, ช่องต่อลำโพง 
Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง)

ขนาด
• ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 

370 x 76 x 242 มม.
• น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 3.5 กก.
• ความกว้างลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 180 มม.
• ความสูงลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 420.5 มม.
• ความลึกลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 180 มม.
• น้ำหนักลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 2.32 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

295 x 443 x 295 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 9.1 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

841 x 359 x 527 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 22.5 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 

คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, 
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, 
สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เสาอากาศ 
AM, เสาอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, 
สายลำโพง, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, 
ใบรับประกันทั่วโลก, เชื่อมต่อ iPod ได้

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W
•
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