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Philips SoundBar
Home Theater HD cu 
tehnologia Ambisound

Redarea discurilor Blu-ray

HTS8160B
Sunet surround de înaltă definiţie fără dezordine
Aduceţi cinematograful acasă
Savuraţi sunetul surround pe mai multe canale ca la cinema, fără difuzoare şi cabluri în 
jurul dvs. Philips SoundBar cu Ambisound încorporează un sistem home theater complet, 
inclusiv redare Blu-Ray Disc la înaltă definiţie într-o singură unitate.

Experienţă audio excelentă
• Tehnologia Ambisound pentru sunet surround cu mai puţine boxe
• Boxe HD pentru cele mai fine detalii cu claritate superbă
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround 7.1 de înaltă fidelitate
• Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Ecran tactil pentru redare și control al volumului intuitive
• Design elegant cu finisaj din aluminiu și plăci de sticlă

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p
• BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• Deep Color pentru imagini vii în peste un miliard de culori
• x.v.Color aduce culori mai naturale în clipurile video de pe camera HD
• Staţie de andocare opţională pentru redarea comodă de pe iPod



 Tehnologia Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet 
surround multicanal bogat din mai puţine 
difuzoare. Aceasta oferă o experienţă 
impresionantă a sunetului 5.1 fără 
constrângerile impuse de poziţia de ședere, 
forma și dimensiunile camerei și fără confuzia 
implicată de un număr mare de difuzoare și 
cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor 
psihoacustice, al procesării array și al 
poziţionării unităţilor sub anumite unghiuri, 
Ambisound furnizează mai mult sunet din mai 
puţine difuzoare.

Boxe HD

Proiectate pentru a accepta tehnologia noastră 
Ambisound, aceste conuri ale boxelor HD sunt 
proiectate geometric pentru a controla 
modelul perfect de direcţionare. Utilizând 
conurile boxelor tratate cu fibre compacte și 
dense, nou dezvoltate, boxele pot reproduce 
cele mai fine detalii de la cele mai solicitante 
surse HD. Acum vă puteţi bucura de sunet fără 
distorsiuni și foarte clar din toate sursele.

Dolby TrueHD și DTS-HD

Dolby TrueHD oferă 7.1 canale și DTS-HD 
High Resolution Audio cu cel mai curat sunet 
din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio 
reprodus este efectiv imposibil de distins de un 
sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce 
creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD și 
DTS-HD High Resolution Audio vă 
completează experienţa de divertisment de 
înaltă definiţie.

Redarea discurilor Blu-ray

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta 
informaţii de înaltă definiţie, împreună cu 
imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară 
imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă 
pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările 
sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray 
oferă de asemenea un sunet surround 
necomprimat - astfel încât experienţa dvs. 
audio devine incredibil de reală. Capacitatea 
mare de stocare a discurilor Blu-ray permite 
includerea multor posibilităţi interactive. 
Navigarea impecabilă în timpul redării și alte 
caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile 
pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la 
domiciliu.

Deep Color

Lumea reală nu se limitează la culori - practic 
orice nuanţă poate apărea în orice umbră, în 
orice luminozitate. Ceea ce vedeţi pe ecranul 
televizorului este diferit, astfel încât imaginile 
nu sunt adesea fidele realităţii. Deep Color 
recreează lumea naturală pe ecranul 
televizorului dumneavoastră, aducându-vă 
milioanele și milioanele de culori care apar în 
realitate - și lansând experienţa de vizionare pe 
noi culmi.

Premiul CES pentru inovaţie 2007
Premii

Premiul CNET (Cel mai bun produs 
la CES, Home Audio)
Cel mai bun produs de la CES
CNET

Premiul Punctul roșu
Premiul Punctul roșu: design de produs 
2010
SoundBar HTS8160B este un sistem home 
cinema cu player Blu-ray integrat. Finisaje 
și materiale de înaltă calitate, care 
evidenţiază diferitele funcţii, rezultând o 
impresie estetică elegantă a acestui 
produs. Spre deosebire de soluţiile 5.1, nu 
este necesară trecerea cablului prin 
cameră, permiţându-i acestui sistem să se 
integreze perfect în toate interioarele de 
sufragerii. Datorită tehnologiei proprii 
Ambisound, muzica și filmele pot fi 
savurate cu un efect acustic învăluitor.
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Accesorii
• Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, 

Antenă FM, Cablu HDMI, Cablu de conectare, 
Cablu de alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, 
Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de 
montare pe perete, Certificat de garanţie 
internaţională, Cablu Line-in MP3

Redare audio
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/

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

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, 

USB
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video 

Component, Ieșire video compozită (CVBS), 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, Ieșire 
HDMI, Intrare TV (audio, RCA), Interconectare (la 
alimentator), Conector de andocare, Intrare 
digitală coaxială, Intrare digitală optică

• Subwoofer (alimentator): Antenă FM, Intrare AUX 
(RCA, 2 perechi), Interconectare (la unitatea 
principală)

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

1130 x 396 x 617 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 999 x 189 x 159 mm
• Greutate aparat: 11,5 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

322 x 425 x 322 mm
• Greutate subwoofer: 12,7 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 29 kg

Difuzoare
• Interval de frecvenţe subwoofer: 35-200 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

• Driver subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
• Tip subwoofer: Activ
• Drivere boxe: Drivere full-range 6X51 mm (2")
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
• Impedanţă boxe: 8 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Alimentare
• Consum în standby: <0,3 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: ClearVoice, 

Control înalte și joase, DoubleBass, Smart 
Surround, FullSound

• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 
Stereo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD 
(Ieșire digitală avansată)

• Setări egalizator: Acţiune, Clasic, Concert, Dramă, 
Jocuri, Jazz, Știri, Petrecere, Rock, Sport

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, GIF, HD 

JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• RDS: Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM

Redare video
• Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

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

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
•
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