
 

 

Philips Cineos
Sistema de cinema em casa 
DVD SoundBar

HTS8100
Levantar a fasquia do cinema em casa

com Ambisound
Com Ambisound, o HTS8100 produz som surround multicanal total em qualquer tipo de 
sala. O sistema integrado de uma só unidade adapta-se à sua casa com facilidade, fornecendo 
uma experiência de cinema em casa com excelente qualidade de som e imagem.

Dá vida ao áudio
• 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
• Tweeters de topo suaves para total clareza

Dá vida ao vídeo
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
• DCDi Faroudja para um vídeo de alta qualidade incrivelmente nítido

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Sistema SoundBar num elegante design integrado numa única unidade
• Design sofisticado para qualquer televisor plano

Ligue e desfrute de várias fontes
• USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB
• 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.

HDMI 1080p
A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento 
oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível 
desfrutar dos filmes em definição padrão no 
esplendor da Alta Definição - com mais 
detalhes e imagens mais realistas. O 
varrimento progressivo (representado pelo "p" 
em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos 
ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além 
disso, a HDMI estabelece uma ligação digital 
directa que pode transportar vídeo digital em 

Alta Definição descomprimido e áudio digital 
multicanais, sem conversões para analógico - 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

DCDi Faroudja
Desfrute da nitidez de vídeo de alta qualidade 
no seu televisor com varrimento progressivo e 
DCDi da Faroudja. Esta funcionalidade elimina 
as margens distorcidas que ocorrem durante a 
visualização de vídeo entrelaçado standard, 
sobretudo nas imagens em movimento – 
proporcionando imagens de acção naturais. 
Eleve a sua experiência visual a um novo 
patamar com imagens mais nítidas e suaves.

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.

Tweeters de topo suave
Os tweeters de topo suave reproduzem 
nitidamente frequências elevadas e médias que 
melhoram a clareza geral do som das colunas.

USB Directo
Basta ligar o dispositivo à porta USB no sistema 
de DVD Philips. As suas fotografias e música 
digitais serão reproduzidas directamente a 
partir do dispositivo. Partilhe os seus 
momentos preferidos com família e amigos.
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Destaques
Sistema de cinema em casa DVD SoundBar
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Especificações
Sistema de cinema em casa DVD SoundBar

http://www.philips.com

