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Philips SoundBar
HD Ev sineması ile 
Ambisound

Blu-ray Disk oynatma

HTS8160B
Düzeninizi bozmadan Yüksek Çözünürlüklü surround ses keyfi
Sinemayı evinize getirin
Çevrenizde hoparlör veya kablolar olmadan sinema benzeri çok kanallı surround sesin 
keyfini çıkarın. Philips SoundBar ve Ambisound özelliklerinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü 
Blu-Ray Disk Oynatma özelliği tek bir cihazda eksiksiz bir ev sinema sistemi oluşturuyor.

Mükemmel ses deneyimi
• Daha az hoparlörden surround ses için Ambisound
• En ince detaylar ve mükemmel netlik için HD hoparlörler
• Yüksek tanımlı 7.1 surround ses için DTS-HD ve Dolby TrueHD
• DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı
• Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik ekran
• Alüminyum kaplamalı, cam panelli șık tasarım

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• Tam HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
• Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
• Bir milyardan fazla renkle canlı görüntüler için Deep Color
• x.v.Color ile HD kaydedilmiș videolar için daha doğal renkler
• iPod'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock



 Ambisound teknolojisi

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle 
gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı 
surround ses sağlar. Oturma konumu, oda șekli 
veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok 
sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan 
içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. 
Psikoakustik olgu, sıralı ișlem ve hassas açılı 
sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya 
gelen etkisi ile Ambisound, daha az 
hoparlörden daha fazla ses iletir.

HD hoparlörler

Ambisound teknolojimizi destekleyen HD 
hoparlörler, optimum yönlendirmeyi kontrol 
edecek șekilde tasarlanmıștır. Yeni geliștirilen 
yoğun fiber uygulanmıș kompakt hoparlör 
konilerinin kullanıldığı bu hoparlörler, en 
karmașık HD kaynaklarından gelen en ince 
detayları bile verebilmektedir. Artık her tür 
kaynaktan kristal netliğinde bozulmayan ses 
çıkıșı keyfini yașayabileceksiniz.

DTS-HD ve Dolby TrueHD

DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses ve Dolby 
TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en iyi sesinden 
7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo 
kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı 
yapanların size sunmak istediği her șeyi 
duyarsınız. DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses 
ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü 
eğlence deneyiminizi tamamlar.

Blu-ray Disk oynatma

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle 
birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri 
tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri 
tașıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel 
ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal 
netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. 
Blu-ray ayrıca, sıkıștırılmamıș surround ses 
sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz 
șekilde gerçeğe dönüșür. Blu-ray Disklerin 
yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif 
olanağın dahil edilmesine olanak tanır. 
Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır 
menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev 
eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

Deep Color

Gerçek dünya renklerle sınırlı değildir; 
gerçekte herhangi bir gölgede herhangi bir 
aydınlatma oranında her renk ortaya çıkabilir. 
TV ekranında gördüğünüz ise farklı bir 
konudur; yani görüntüler gerçek hayattaki gibi 
görünmez. Deep Color, doğal dünyayı TV 
ekranınızda yeniden olușturarak gerçek hayatta 
karșınıza çıkan milyonlarca rengi ayağınıza 
getirir ve görüntüleme deneyimi çıtanızı 
yükseltir.

İsteğe bağlı dock

Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize 
bağlayın ve iPod cihazlarınızdaki müzik, video 
ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, 
ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.

FullSound™
Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.
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Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda 

pilleri, FM anteni, HDMI kablosu, Ara bağlantı 
kablosu, Güç kablosu, Hızlı bașlangıç kılavuzu, 
Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Duvara 
montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi, 
MP3 Line-in kablosu

Müzik Çalma
• MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA
• Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, DVD+R/

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

Bağlanabilirlik
• Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
• Arka Bağlantılar: AUX giriși, Komponent Video 

çıkıșı, Kompozit video (CVBS) çıkıșı, Easy-fit 
hoparlör konektörleri, Ethernet, HDMI çıkıșı, TV 
giriși (ses, cinch), Ara bağlantı (Güç Kutusu'na), 
Dock konektörü, Koaksiyel Dijital Giriș, Optik 
Dijital Giriș

• Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, AUX Giriși 
(cinch, 2 çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye)

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

1130 x 396 x 617 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 999 x 189 x 159 mm
• Set ağırlığı: 11,5 kg
• Subwoofer boyutları (G x Y x D): 

322 x 425 x 322 mm
• Subwoofer Ağırlığı: 12,7 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 29 kg

Hoparlörler
• Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
• Subwoofer empedansı: 4 ohm
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli 

woofer
• Subwoofer tipi: Aktif
• Hoparlör Sürücüleri: 6X51 mm (2 inç) Tam Aralıklı 

Sürücüler
• Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleșik
• Hoparlör Empedansı: 8 ohm

Görüntü/Ekran
• Görüntü geliștirme: Yüksek Tanımlama (720p, 

1080i, 1080p), Video geliștirme

Güç
• Bekleme durumunda güç tüketimi: <0,3 W
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz

Ses
• Ses Geliștirme: ClearVoice, Tiz ve Bas Kontrolü, 

DoubleBass, Smart Surround, FullSound
• Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD 
(Gelișmiș Dijital Çıkıș)

• Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, 
Oyun, Jazz, Haberler, Parti, Rock, Spor

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, GIF, HD JPEG
• Görüntü Geliștirme: Döndürme, Müzikli slayt 

gösterisi, Büyütme
• Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, USB flash sürücü

Tuner/Alım/İletim
• RDS: İstasyon Adı
• Tuner Bantları: FM

Video Oynatma
• Sıkıștırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

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

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

• Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
•
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