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Philips SoundBar
Система за домашно 
кино с Ambisound

Възпроизвеждане на DVD

HTS8150
Изкушение със звук

с Ambisound
Насладете се на 5.1 съраунд звук от изцяло интегрирана система, независимо от стаята. Със 
специален дизайн, съответстващ на телевизора Philips Aurea, този SoundBar, захранван от 
Ambisound, е способен и да възпроизвежда превъзходен звук и качествена картина.

Изживейте
• SoundBar с интегрирани високоговорители, усилватели и DVD плейър
• Подхожда на телевизорите Aurea с елегантен и класен дизайн
• Подхожда на всеки FTV, но оптималният е поне 42-инчов
• Органи за управление на сензорния панел, позволяващи лесно възпроизвеждане и 
регулиране на силата на звука

Свързване
• Свържете своя iPod за възпроизвеждане с помощта на екранните органи за управление
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

Чуйте и вижте
• Ambisound за 5.1 обемен звук от по-малко високоговорители
• Отлично качество на звука с меки куполни високоговорители и DoubleBASS
• Faroudja DCDi за невероятно рязко висококачествено видео
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката



 SoundBar
SoundBar е завършено решение за система 
за домашно кино от типа "всичко в едно", 
което възпроизвежда превъзходен съраунд 
звук 5.1 за потопяващо киноразвлечение. 
Като интегрира високоговорители, 
усилватели и DVD плейър, SoundBar е 
всичко, от което имате нужда под 
телевизора си. Това ви позволява да 
запазите дневната си по начина, по който 
искате да изглежда, но едновременно с това 
да получите многоканален звук за 
киномоменти, които да споделите с 
приятели и със семейството си.

Свържете своя iPod
Докинг станцията, включена към вашата 
система за домашно кино, ви позволява да 
възпроизвеждате филми, музика и снимки 
от вашия iPod. Нещо повече, вие можете да 
управлявате своя iPod и да преглеждате 
съдържанието му на екрана на телевизора 
си, като правите всичко нужно само с 
устройството за дистанционно управление 
на системата. Подобно свързване внася 
преносимото забавление у дома ви без 
жертване на удобство и с абсолютна лекота.

Подхожда на телевизорите Aurea
Израз на класа, промъкнал се в дневната ви, 
с дизайн, съответстващ на зашеметяващия 

телевизор Aurea - на този SoundBar му е 
писано да удивява с външен вид и работни 
показатели. Отдайте се на изключителни 
домашни развлечения без компромиси със 
стила си на живот.

Връзка с високоскоростен USB 2.0
Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 
трябва да направите, е да включите USB 
устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.

EasyLink
EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства с едно дистанционно. 
Използва се стандартният протокол HDMI 
CEC за споделяне на функции между 
устройствата чрез HDMI кабела. С едно 
натискане на бутон можете да работите 
едновременно с всички уреди с 
възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.

Звук Ambisound
Технологията Ambisound произвежда 
наистина обхващащ, многоканален обемен 
звук от по-малко високоговорители. Тя 
предоставя впечатляващ 5.1 звук, без 
ограничения за положение, размер или 
форма на стаята и без бъркотията на много 
високоговорители и кабели. Чрез 
комбинирания ефект на психоакустичните 
явления, матричната обработка и точно 
насочените мембрани Ambisound 
предоставя повече звук от по-малко 
високоговорители.

Faroudja DCDi
Насладете се на невероятно отчетливо 
висококачествено видео на екрана на вашия 
телевизор с прогресивно сканиране с 
Faroudja DCDi. Тази функция премахва 
назъбените ръбове, които се появяват при 
гледане на стандартно видео с презредова 
развивка, особено когато има движещо се 
изображение, като с това допринася за 
естествено изглеждащи екшън сцени. 
Изведете с тези по-чисти и гладки картини 
изживяването при гледане на следващото 
по-високо ниво.
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Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео, 
Faroudja DCDi

Звук
• Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, 

DTS, Dolby Prologic II, Стерео
• Подобрение на звука: Обемен звук Smart 

Surround, DoubleBass, Регулиране на високи и 
ниски честоти, ClearVoice

• Настройки на еквалайзера: Екшън, Рок, 
Концерт, Класически, Драма, Джаз, Игри, 
Празненство, Новини, Спорт

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Високоговорители: 2 x 1" меки куполни ВЧ 
говорители, 6 x 2,5" широколентови 
високоговорители

• Импеданс на тонколоната: 6 ома
• Тип на събуфъра: Активен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-
високоговорител с голям ход

• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
WMV 9

• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, USB флаш устройство
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, USB флаш устройство
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на музика, Завъртане, 
Мащабиране

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• RDS: Име на станцията

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: 
Съединител за докинг-станция, USB, Линеен 
вход - MP3

• Задни конектори: HDMI изход, Изход на 
компонентно видео, SCART1 (CVBS, RGB 
изход), Вход ТV (аудио, чинч), Конектори за 
тонколони Easy-Fit, Свързване (към кутията за 
захранването)

• Събуфър (кутия за захранване): FM антена, 
Коаксиален цифров вход, Вход AUX (чинч, 2 
чифта), Свързване (към главния блок), Оптичен 
цифров вход

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1047 x 174 x 154 мм
• Тегло на апарата: 8,9 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

322 x 425 x 322 мм
• Тегло на събуфъра: 12,7 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1120 x 388 x 598 мм
• Тегло вкл. опаковката: 32 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за бързо 
инсталиране, Ръководство за потребителя, 
Поставка за iPod, Дистанционно управление, 
Батерии за дистанционното, HDMI кабел, Кабел 
пълен SCART, Кабел за линеен вход - MP3, FM 
антена, Свързващ кабел, Захранващ кабел, 
Конзола за монтиране на стена, Листовка с 
гаранция за цял свят

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

•
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