
 

 

Philips
Система за домашно 
кино с висока детайлност 
с технология Ambisound

Възпроизвеждане на Blu-Ray 

дискове

HTS8160B
Съраунд звук с висока детайлност без плетеница от кабели
Пренесете киното вкъщи
Потопете се в многоканален съраунд звук като в киносалон, без да сте заобиколени от 

тонколони и кабели. Philips SoundBar с Ambisound включва цялостна система за домашно кино, в 

това число възпроизвеждане на Blu-Ray дискове с висока детайлност, в едно устройство.

Върховно изживяване при слушане
• Технология Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони
• Високоговорители HD за най-фини детайли с идеална чистота
• Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук 7.1 с висока вярност
• Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
• Стилен дизайн с алуминиево покритие и стъклени панели

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
• BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
• Deep Color с ярки образи в над един милиард цвята
• x.v.Color носи повече естествени цветове за видеофилмите с HD видеокамера
• Допълнителна поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod



 Технология 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.

Високоговорители HD

Създадени да поддържат нашата 
технология Ambisound, тези HD 
високоговорителни конуси са геометрично 
проектирани така, че да контролират 
оптималната диаграма на насоченост. С 
използване на новосъздадени компактни 
плътни високоговорителни конуси с 
обработени влакна, високоговорителите 
могат да пресъздадат най-фините детайли 
от HD източници с най-високи изисквания. 
Сега можете да се наслаждавате на 
кристално чист звук без изкривяване от 
всички източници.

Dolby TrueHD и DTS-HD

Dolby TrueHD осигурява 7.1 канала и DTS-
HD аудио с висока детайлност с най-
качествен звук от дисковете Blu-ray. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD аудиото 
с висока детайлност допълват цялостното 
ви развлечение с висока разделителна 
способност.

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока 
разделителна способност, заедно с картини 
с разделителна способност 1920 x 1080, с 
която се характеризират изображенията с 
висока детайлност. Сцените сякаш 
оживяват, когато детайлите изпъкват срещу 
вас, движенията стават гладки, а 
изображенията придобиват кристална 
яснота. Blu-ray осигурява и некомпресиран 
обемен звук и така възприемането на аудио 
става невероятно реалистично. Големият 
обем за съхраняване на Blu-ray дисковете 
позволява и вграждане на цял куп 
интерактивни възможности. 
Безпроблемното придвижване по време на 
възпроизвеждане и останалите 
забележителни функции, като изскачащи 
менюта, внасят едно съвсем ново 
измерение в домашните развлечения.

Награда за иновации CES 2007
Почетна
няма данни

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.

Награда на CNET (Най-доброто 
от CES, домашно аудио)
Най-доброто от CES
CNET
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Батерии за 
дистанционното, FM антена, HDMI кабел, 
Свързващ кабел, Захранващ кабел, Ръководство 
за бърз старт, Дистанционно управление, 
Ръководство за потребителя, Конзола за 
монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял 
свят, Кабел за линеен вход - MP3

Аудио възпроизвеждане
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство, BD видео, DivX (Ultra)-CD, 
DVD+R/-R DL, DVD-видео, MP3-CD, Picture 
CD, Video CD/SVCD, WMA-CD

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

• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Изход на компонентно видео, Изход за 
композитно видео (CVBS), Конектори за 
тонколони Easy-Fit, Ethernet, HDMI изход, Вход 
ТV (аудио, чинч), Свързване (към кутията за 
захранването), Съединител за докинг-станция, 
Коаксиален цифров вход, Оптичен цифров 
вход

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

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

1130 x 396 x 617 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

999 x 189 x 159 мм
• Тегло на апарата: 11,5 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

322 x 425 x 322 мм
• Тегло на събуфъра: 12,7 кг
• Тегло вкл. опаковката: 29 кг

Високоговорители
• Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-
високоговорител с голям ход

• Тип на събуфъра: Активен
• Мембрани на високоговорителите: 6 х 51мм (2") 
пълнообхватни високоговорители

• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Импеданс на тонколоната: 8 ома

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

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

Power
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Звук
• Подобрение на звука: ClearVoice, Регулиране на 
високи и ниски честоти, DoubleBass, Обемен 
звук Smart Surround, FullSound

• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 
DTS, Стерео, Звук Ambisound, Dolby True HD, 
DTS HD (авангарден цифров изход)

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

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG, GIF, 

HD JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство

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

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video 
CD/SVCD, BD видео, BD-R/RE 2.0

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

•
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