
 

Philips Cineos
SoundBar DVD 
házimozirendszer

HTS8100
A házimozi teljesítményének növelése

Ambisound rendszerrel
Az Ambisound funkcióval rendelkező HTS8100 többcsatornás térhangzású hangot nyújt 
bármilyen helyiségben. Az egy darabból álló, integrált rendszer nem foglal sok helyet, és 
teljes házimozi-élményt nyújt kiváló hang- és képminőséggel.

Életre kelti a hangokat
• Ambisound rendszer a teljes, zajmentes többcsatornás surround hangzásért
• A Smart Surround rendszer automatikusan optimalizálja a surround hangbeállításokat
• DoubleBASS rendszer a kibővített, mély basszushangzás élményéért
• Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért

Videofelvételei életre kelnek
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
• Faroudja DCDi a hihetetlenül éles, csúcsminőségű videoképért

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• SoundBar rendszer stílusos, integrált kialakításban
• A kifinomult formavilág minden síkképernyős TV-készülékhez illik

Csatlakozzon többféle forráshoz
• USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
• Zenelejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról
 



 Ambisound

Az Ambisound technológia átfogó, 
többcsatornás surround hangzást biztosít 
kevesebb hangsugárzóval. 5.1-es hangzással 
felejthetetlen élményt nyújt a hallgató 
elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és 
alakjától függetlenül, hangsugárzó- és 
vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus 
jelenségek összetett hatása, az array-
feldolgozás és a pontosan beállított 
hangsugárzók által az Ambisound nagyobb 
hangélményt nyújt kevesebb hangsugárzóval.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagy felbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 

És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang hordozására az analóg jelek 
konvertálásának elkerülésével. Az eredmény 
tökéletes, teljesen zajmentes kép- és 
hangminőség.

Faroudja DCDi

A Faroudja DCDi hihetetlenül éles, kiváló 
minőségű képet ad progresszív pásztázású TV-
n. A funkcióval elkerülhető fogazott vonalak 
megjelenése váltott soros videoformátum 
(különösen mozgóképek) esetében, így a 
jelenetek természetesebbek lesznek. A 
tisztább és egyenletesebb képek magasabb 
szintre emelik a megtekintés élményét.

Smart Surround
Élvezze a lehető legjobb hangzást anélkül, hogy 
módosítania kellene a surround beállításokat 
minden alkalommal, amikor lemezt cserél, 
illetve film és zene között vált. Az 
alapértelmezetten többcsatornás surround 
beállításokkal rendelkező normál 5.1 
rendszerekkel ellentétben a Smart Surround 
rendszer automatikusan módosítja a surround 
beállításokat a sztereóban kódolt zenének vagy 
a többcsatornás tartalommal rendelkező 
filmnek megfelelően.

DoubleBASS

A DoubleBASS technológiának köszönhetően 
még a legmélyebb basszusok is hallhatók 
lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. 
Észleli az alacsony frekvenciákat, és a 
mélynyomó hallható tartományának 
megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő 
zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási 
élményt biztosít.

Puha dóm magassugárzók

A puha dóm magassugárzók által visszaadott 
magas és közepes tartományú frekvencia még 
tisztább hangot eredményez.

USB Direct
Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD 
rendszer USB-portjához. A rendszer 
közvetlenül az eszközről játssza le a digitális 
zenét és a fényképeket. Most már családjával és 
barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.
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Kép/Kijelző
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), video-

túlmintavételezés, Faroudja DCDi

Hang
• Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Sztereó
• Hangkiemelés: Smart Surround, DoubleBass, 

Magas/mély hangok szabályozása
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, 

Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, MTV, RnB, Játék, 
Party, Rajzfilm, Szalonzene, Hírek, Sport

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók: 2 x 1"-es puha dóm magassugárzók, 6 

x 2,5"-es teljes hangterjedelmű mélynyomók
• Hangsugárzó impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy 

löketű hangszóró
• Mélynyomó impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/

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

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

USB flash meghajtó
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, USB flash meghajtó
• Kép javítása: Diabemutató zenelejátszással, 

Forgatás, Nagyítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: AM, FM
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: MP3-bemenet, USB
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens 

videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be 
(3,5 mm-es csatlakozó), Easy-Fit hangszóró-
csatlakozó, Összekötő (a Power Box-hoz)

• Mélynyomó (Power Box): FM antenna, AM/MW 
antenna, Koaxiális digitális bemenet, AUX be 
(cinch, 2 pár), Összekötő (a főegységhez)

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

935 x 146 x 136 mm
• Készülék tömege: 7 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

295 x 446 x 295 mm
• Mélynyomó súlya: 10,5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

1025 x 359 x 565 mm
• Súly csomagolással együtt: 26,0 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Rövid üzembe helyezési 

útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlés, 
Elemek a távvezérlőhöz, Teljesen bekötött SCART 
kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, AM antenna, FM 
antenna, Összekötő kábel, Hálózati kábel, Fali 
tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

Feszültség
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: <1 W
•
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