
 

 

Philips
โฮมเธียเตอร์ HD 
ที่มีเทคโนโลยี Ambisound

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

HTS8160B
ให้เสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูงโดยไม่มีสายไฟเกะกะ

นำโรงภาพยนตร์มาสู่บ้านคุณ
ปล่อยใจไปกับพลังเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนลเหมือนในโรงภาพยนตร์โดยไม่มีลำโพงและสา
ยไฟเกะกะ Philips SoundBar มี Ambisound ช่วยเติมเต็มระบบโฮมเธียเตอร์ให้สมบูรณ์แบบ 
และมีการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-Ray ความละเอียดสูงในเครื่องเดียว

สุดยอดประสบการณ์แห่งเสียงเพลง
• เทคโนโลยี Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์ด้วยจำนวนลำโพงที่น้อยกว่า
• ลำโพง HD เพื่อให้ได้เสียงใสคมชัดเป็นพิเศษ
• Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ 7.1 ความละเอียดสูง
• เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ
• แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
• ออกแบบอย่างมีสไตล์พร้อมเคลือบอะลูมิเนียมและหน้าจอกระจก

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เพื่อภาพที่คมชัดในระบบ HD 1080p อย่างสมบูรณ์
• BD-Live (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้
• Deep Color เพื่อภาพที่สดใสด้วยสีหลายล้านล้านสี
• x.v.Color ให้ภาพสีของกล้องวิดีโอ HD สดใสเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
• แท่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod



 เทคโนโลยี Ambisound

เทคโนโลยี Ambisound 
ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว 
ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1 
โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง 
รูปร่างหรือขนาดห้อง 
และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง 
พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลใ
นการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย 
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ 
อย่างพิถีพิถัน Ambisound 
จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

ลำโพง HD

ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี 
Ambisound ของเรา กรวยลำโพง HD 
ออกแบบในแนวเรขาคณิตเรียบง่ายเพื่อควบคุม
ความเหมาะสมของรูปแบบการรับสัญญาณในทิ
ศทางต่างๆ 
การใช้กรวยลำโพงปรับปรุงใหม่ซึ่งทำจากไฟเบ
อร์ที่ผ่านกระบวนการอัดแน่น 
ด้วยเหตุนี้ลำโพงจึงสามารถเพิ่มความคมชัดของ
เสียงจากแหล่ง HD 
ที่มีความสอดคล้องมากที่สุดได้เป็นพิเศษ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับเสียงที่ผิดเพี้ยนน้อยลงและ
คมชัดสดใสไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด

Dolby TrueHD และ DTS-HD

ระบบ Dolby TrueHD ให้เสียงชั้นเลิศ 7.1 
แชนแนลและ DTS-HD 
ความละเอียดสูงสุดจากแผ่นดิสก์ Blu-ray 
ของคุณ 
เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิ
โอโดยมืออาชีพ 
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน 
ระบบเสียงความละเอียดสูง Dolby TrueHD 
และ DTS-HD 
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพ
สูงของคุณ

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

แผ่นดิสก์ Blu-ray 
มีความจุของการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูง 
ตลอดจนภาพที่มีระดับความละเอียด 1920 x 
1080 
ซึ่งเป็นนิยามของภาพความละเอียดสูงที่สมบูรณ์ 
ทุกภาพที่แสดงจึงดุจดังมีชีวิตด้วยรายละเอียด 
ทุกการเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง 
และทุกภาพจึงมีความสดใสคมชัด Blu-ray 
ให้เสียงในระบบเซอร์ราวด์ที่ปราศจากการบีบอั
ดสัญญาณ ดังนั้น 
ประสบการณ์เสียงที่คุณได้รับจึงสมจริงอย่างไม่
น่าเชื่อ 
ความจุของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของดิส
ก์ Blu-ray 
ทำให้กลายเป็นสื่อที่สามารถบรรจุคุณสมบัติอินเ
ตอร์แอกทีฟอยู่ภายใน 
การนาวิเกตที่สม่ำเสมอระหว่างการเล่นและคุณ
สมบัติที่น่าตื่นใจอื่นๆ เช่น 
การแสดงเมนูบนหน้าจอ 
ได้นำเสนอมิติใหม่ให้กับความบันเทิงภายในบ้า
น

CES Innovation Award 2007
เกียรติยศ

โลโก้สีเขียวของ Philips
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ 
Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย 
ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ 
CO2 ได้อย่างไร 
พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้
านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green 
Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ 
การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, 
สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, 
การรีไซเคิลและการกำจัด 
รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

รางวัล CNET (CES ยอดเยี่ยม, 
ระบบเสียงภายในบ้าน)
CES ยอดเยี่ยม
CNET
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ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง
• ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby 

Prologic II, สเตอริโอ, Dolby True HD, DTS HD 
(Advanced Digital Out)

• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart 
Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound

• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Rock, Concert, 
คลาสสิค, Drama, Jazz, เล่นเกม, ปาร์ตี้, ข่าวสาร, 
กีฬา

ลำโพง
• ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
• ตัวขับเสียง: 6X51 มม. (2") ไดรเวอร์เต็มรูปแบบ
• ความต้านทานของลำโพง: 8 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิร์ตซ์

การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

AVCHD, Avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD วิดีโอ, 
BD-R/RE 2.0

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ 

USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD วิดีโอ, DivX 
(Ultra)-CD, MP3-CD, วิดีโอ CD/SVCD, WMA-
CD, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, DVD+R/-R DL

• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, GIF, HD JPEG

• สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 
แฟลชไดรฟ์ USB, DVD-R/-RW

• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 
ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• RDS: ชื่อสถานี

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB, สัญญาณเข้า 

MP3
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, ตัวเสียบลำโพง 
Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับ Power Box), AUX in, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), 
ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์, อีเธอร์เน็ต, TV in (audio, 
cinch), โคแอกเซียลดิจิตอลอินพุต, 
อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

• ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เสาอากาศ FM, เชื่อมต่อ 
(กับตัวเครื่อง), AUX In (cinch, 2 คู่)

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

999 x 189 x 159 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 11.5 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

322 x 425 x 322 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12.7 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

1114 x 380 x 598 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 29 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 

คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, 
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, 
สายสัญญาณเข้า MP3, เสาอากาศ FM, 
สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, 
ใบรับประกันทั่วโลก

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W
•

HTS8160B/98

รายละเอียดเฉพาะ
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