
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
HD z funkcją Ambisound

Odtwarzanie płyt Blu-ray

HTS8161B
Dźwięk przestrzenny wysokiej rozdzielczości bez plątaniny kabli
Stwórz własne kino domowe
Zanurz się w kinowym, wielokanałowym dźwięku przestrzennym bez bałaganu 
związanego z głośnikami i przewodami. Kompletny zestaw kina domowego składa się z 
zestawu głośnikowego SoundBar z Ambisound i odtwarzacza płyt Blu-ray.

Wspaniałe wrażenia dźwiękowe
• Technologia Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników
• Głośniki HD zapewniają szczegółowy dźwięk doskonałej jakości
• Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny w systemie 7.1
• Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
• Stylowa konstrukcja ze szklanymi panelami i aluminiowym wykończeniem

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
• Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
• Technologia Deep Color zapewnia żywe obrazy wyświetlane za pomocą miliarda kolorów
• Technologia x.v.Color zapewnia więcej naturalnych kolorów w przypadku kamer wideo HD
• Opcjonalna podstawka dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z odtwarzacza iPod



 Technologia Ambisound

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie 
prawdziwie otaczającego, przestrzennego 
dźwięku wielokanałowego przy użyciu 
mniejszej liczby głośników. Pięć głośników 
wraz z subwooferem pozwala cieszyć się 
dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając 
Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na 
kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. 
Dzięki wykorzystaniu zjawisk 
psychoakustycznych, przetwarzaniu 
matrycowemu i ustawieniu przetworników 
pod odpowiednim kątem technologia 
Ambisound dostarcza pełne brzmienie z 
mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają 
także ograniczyć bałagan związany z licznymi 
przewodami i głośnikami.

Głośniki HD

Te głośniki HD w kształcie stożków, 
współpracujące z naszą technologią 
Ambisound, zostały tak skonstruowane, aby 
zapewnić optymalne ukierunkowanie dźwięku. 
Niedawno opracowany, nowy kształt tych 
niewielkich głośników wykonanych z 
wykorzystaniem gęstego włókna sprawia, że 
odtwarzają niezwykle szczegółowy dźwięk 
nawet z najbardziej wymagających źródeł HD. 
Teraz możesz cieszyć się krystalicznie czystym 
dźwiękiem bez zakłóceń z wszystkich źródeł.

Dolby TrueHD i DTS-HD

Format Dolby TrueHD oraz DTS-HD High 
Resolution Audio wydobywają z płyt Blu-ray 
7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny doskonałej 
jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże 
niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, 
tak więc słyszysz dokładnie to, co było 
zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD i 
DTS-HD High Resolution Audio stanowią 
wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z 
rozrywki w jakości HD.

Odtwarzanie płyt Blu-ray

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej 
rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 
1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w 
pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane 
na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne 
odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz 
zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia 
również nieskompresowany i 
nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk 
przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray 
umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy 
funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja 
podczas odtwarzania i inne interesujące 
funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą 
zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Technologia Deep Color

W świecie rzeczywistym nie istnieje limit 
kolorów. Praktycznie każda barwa może 
pojawić się w różnym odcieniu. To, co widzisz 
na ekranie, to już inna bajka — wyświetlany 
obraz nie wygląda tak realistycznie, jak w 
rzeczywistości. Technologia Deep Color 
odtwarza naturalne kolory na ekranie 
telewizora, zapewniając miliony kolorów 
występujących w rzeczywistości i oferując 
nowy poziom oglądania telewizji.

Zielone logo firmy Philips.
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
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Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozmiaru wideo

Dźwięk
• System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

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

• Funkcje poprawy dźwięku: System Smart 
Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich 
i niskich, ClearVoice, FullSound

• Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, 
Klasyka, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, 
Sport

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Przetworniki głośnikowe: Przetworniki 

pełnozakresowe 6 x 51 mm (2")
• Impedancja głośnika: 8 om
• Typ subwoofera: Aktywny
• Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym 

skoku 1 x 6,5 cala
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

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

• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, 

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

• Prędkość przepływu danych MP3: 32–256 kb/s i 
VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG, GIF, HD JPEG

• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 
Pamięć flash USB, DVD-R/-RW

• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 
odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Powiększenie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście liniowe MP3
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście 

Component Video, Wejście TV (audio, cinch), 
Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący 
(do zasilacza), Wejście AUX, Koncentryczne 
wejście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo 
(CVBS), Złącze stacji dokującej, Ethernet, 
Optyczne wejście cyfrowe

• Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Wejście AUX 
(typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki 
głównej)

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

999 x 189 x 159 mm
• Waga urządzenia: 11,5 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 322 x 425 x 322 mm
• Waga subwoofera: 12,7 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1130 x 396 x 617 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 29 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód 
HDMI, Przewód liniowy MP3, Antena FM, Przewód 
łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na 
ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat), 
Cyfrowy koncentryczny przewód audio

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
•
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