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Philips SoundBar
HD-hemmabiosystem med 
Ambisound-teknik

Blu-ray Disc-uppspelning

HTS8160B
HD-surroundljud utan trassel

Ta med bion hem
Hänge dig åt biolikt flerkanaligt surroundljud utan att ha fullt med högtalare och kablar 
omkring dig. Philips SoundBar med Ambisound ger dig ett komplett hemmabiosystem, 
inklusive Blu-Ray Disc-uppspelning i HD i en enda enhet.

Ultimat ljudupplevelse
• Ambisound-teknik för surroundljud från färre högtalare
• HD-högtalare för en detaljerad ljudbild med suverän klarhet
• Dolby TrueHD och DTS-HD för 7.1-surroundljud med HiFi-kvalitet
• DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
• Stilren design med aluminiumyta och glaspaneler

Anslut och njut av all din underhållning
• Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
• BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
• Deep Color för levande bilder i över en miljard färger
• x.v.Color ger videor från HD-videokameror mer naturtrogna färger
• Dockningsenhet som tillval för bekväm uppspelning från iPod



 Ambisound-teknik

Ambisound-teknik ger äkta omslutande 
flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. 
Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse 
utan de begränsningar som sittställning, 
rumsform eller -storlek ger, och utan trassel 
med flera högtalare och kablar. Ambisound ger 
mer ljud från färre högtalare genom den 
kombinerade effekten av psykoakustiskt 
fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad 
placering av högtalarelement.

HD-högtalare

De här högtalarkonerna med HD-ljud har 
funktioner för vår Ambisound-teknik och är 
geometriskt designade för att kontrollera ett 
optimalt riktningsmönster. Högtalarna kan, 
med de nyutvecklade kompakta 
fiberbehandlade högtalarkonerna, återge 
detaljer från de mest krävande HD-källorna. 
Nu kan du få ett kristallklart ljud utan 
störningar med alla källor.

Dolby TrueHD och DTS-HD

Dolby TrueHD och högupplöst DTS-HD-ljud 
och ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-
ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan 
omöjligt att särskilja från det ursprungliga 
studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör 
vad de som skapade musiken avsåg att du skulle 
höra. Med Dolby TrueHD och högupplöst 
DTS-HD-ljud får du den ultimata upplevelsen 
med ditt hemunderhållningssystem.

Blu-ray Disc-uppspelning

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta 
data och bilder med en upplösning på 1920 x 
1080, som är definitionen för fullständigt 
högupplösta bilder. Scener verkar få liv när 
detaljerna framträder lika tydligt som i 
verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna 
blir kristallklara. Med Blu-ray får du även 
okomprimerat surroundljud  så att 
ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den 
stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör 
det möjligt att införliva en mängd interaktiva 
funktioner. Smidig navigering under 
uppspelning och andra funktioner, till exempel 
popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt 
ny dimension.

Deep Color

Den riktiga världen är inte begränsad av färger 
– i stort sett alla färgtoner kan förekomma i alla 
nyanser, i alla ljusstyrkor. Det du ser på TV-
skärmen är en annan sak, så bilder ser ofta inte 
naturliga ut. Deep Color återskapar den riktiga 
världen på TV-skärmen och ger dig de 
miljontals färger som förekommer i 
verkligheten – och tar din tittarupplevelse till 
nya höjder.
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produktdesign 2010
SoundBar HTS8160B är ett 
hemmabiosystem med inbyggd Blu-ray-
spelare. Dess utförande och material av 
hög kvalitet, som markerar de olika 
funktionerna, ger ett elegant, estetiskt 
intryck av produkten. Till skillnad från 5.1-
lösningar behövs ingen kabel tvärsigenom 
rummet, vilket gör att det här systemet 
smidigt smälter in i vardagsrummet. Tack 
vare den interna Ambisound-tekniken kan 
musik och film spelas upp med omslutande 
ljudeffekter.
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Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Batterier för 

fjärrkontrollen, FM-antenn, HDMI-kabel, 
Anslutningskabel, Nätkabel, Snabbstartguide, 
Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Väggmonteringssats, 
Garantisedel för hela världen, MP3-Line-in-kabel

Ljuduppspelning
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/

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

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, 

USB
• Anslutningar bak: AUX-ingång, 

Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång 
(CVBS), Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, 
HDMI-utgång, TV-ingång (ljud, cinch), Anslutning 
(till nätenhet), Dockningsanslutning, Koaxial digital 
ingång, Optisk digital ingång

• Subwoofer (nätenhet): FM-antenn, AUX-ingång 
(cinch, 2 par), Anslutning (till huvudenhet)

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

1130 x 396 x 617 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

999 x 189 x 159 mm
• Vikt: 11,5 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

322 x 425 x 322 mm
• Subwoofer, vikt: 12,7 kg
• Vikt inkl. förpackning: 29 kg

Högtalare
• Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long 

Throw-typ)
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Högtalarelement: 6 x 51 mm (2 tum) 

fullregisterelement
• Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
• Högtalarimpedans: 8 ohm

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Förbättrad videoupplösning

Effekt
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Ljud
• Ljudförbättring: ClearVoice, Diskant- och 

baskontroll, DoubleBass, Smart Surround, 
FullSound

• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 
Stereo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD 
(Advanced Digital Out)

• Equalizer-inställningar: Action, Klassisk, Konsert, 
Drama, Spel, Jazz, Nyheter, Party, Rock, Sport

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG, GIF, HD JPEG
• Bildförbättring: Rotera, Bildspel med 

musikuppspelning, Zoom
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning
• RDS: Stationsnamn
• Radioband: FM

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, 

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

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

• System för videouppspelning: NTSC, PAL
•
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