
 

Philips Cineos
DVD systém domáceho 
kina SoundBar

HTS8100
Zdvíha latku v oblasti domáceho kina

s funkciou Ambisound
Model HTS8100, ktorý obsahuje Ambisound, dodáva viackanálový priestorový zvuk v akejkoľvek 
miestnosti. Jednokusový integrovaný systém sa bez problémov hodí do domácnosti, pričom 
poskytne kompletný zážitok z domáceho kina s vynikajúcou kvalitou zvuku a obrazu.

Vdychuje zvuku život
• Ambisound pre plný viackanálový priestorový zvuk bez rušenia
• Smart Surround automaticky optimalizuje nastavenia priestorového zvuku
• Funkcia DoubleBASS pre rozsiahlejšie zážitky s hlbokými basmi
• Jemné kužeľové výškové reproduktory pre úplnú čistotu zvuku

Prináša video do života
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
• Faroudja DCDi pre neuveriteľne ostré vysoko kvalitné video

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Systém Sound Bar v štýlovom integrovanom dizajne jednej jednotky
• Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov
• Priame rozhranie USB prehráva fotografie a hudbu z USB jednotiek typu 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.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) 
videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. 
Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť 
vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo 
zaistí viac detailov a realistickejší obraz. 
Progresívne riadkovanie (označené symbolom 
„p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru 
často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí 
skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho 

rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne 
pripojenie, ktoré dokáže prenášať 
nekomprimované digitálne video s vysokým 
rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a 
to bez konvertovania do analógového formátu 
- čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, 
a to úplne bez šumu.

Faroudja DCDi

Vychutnajte si neuveriteľne ostrý obraz vo 
vysokej kvalite na vašom TV s progresívnym 
riadkovaním so systémom Faroudja DCDi. 
Tento systém potláča rozmazané hrany, ktoré 
sa objavujú pri prehrávaní s bežným 
prekladaným riadkovaním, hlavne pri 
pohybujúcich sa objektoch - akčné scény tak 
vyzerajú úplne prirodzene. Pozdvihnite svoj 
divácky zážitok na vyššiu úroveň s čistejším a 
plynulejším obrazom.

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.

Jemné kužeľové výškové reproduktory

Jemné kužeľové výškové reproduktory 
reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, 
ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z 
reproduktorov.

USB Direct
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB 
portu na vašom DVD systéme Philips. Vaša 
digitálna hudba a fotografie budú prehrané 
priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť 
o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s 
priateľmi.
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Obraz/Displej
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Vzorkovanie videa, Faroudja DCDi

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, Správy, Športy

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov: 2 x 1" jemné kužeľové 

výškové reproduktory, 6 x 2,5" širokopásmové 
woofery

• 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), Konektory reproduktora 
Easy-Fit, Vzájomné prepojenie (do sieťového 
zdroja)

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

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

935 x 146 x 136 mm
• Hmotnosť prístroja: 7 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 295 x 446 x 295 mm
• Váha subwoofera: 10,5 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1025 x 359 x 565 mm
• Váha vrátane balenia: 26,0 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, Sieťový napájací kábel, Konzola 
pre upevnenie na stenu, Záručný list pre 
celosvetovú záruku

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