
 

 

Philips
Cinema em Casa HD com 
Ambisound

Reprodução de discos Blu-ray

HTS8161B
Som surround de alta definição sem confusões
Abra as portas de sua casa ao cinema
Desfrute de um som surround multicanal com qualidade de cinema sem altifalantes e fios à 
sua volta. A Philips SoundBar com Ambisound incorpora um sistema completo e cinema em 
casa, incluindo reprodução de alta definição de discos Blu-Ray numa só unidade.

A melhor experiência de audição
• Tecnologia Ambisound para um som surround com menos altifalantes
• Altifalantes HD para ouvir os detalhes mais subtis com uma nitidez excelente
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade 7.1
• Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Painel táctil para reprodução e controlo do volume intuitivos
• Design elegante com acabamento em alumínio e painéis em vidro

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
• Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
• Deep Color para imagens vivas com mil milhões de cores
• x.v.Color transporta cores mais naturais para vídeos de câmaras HD
• Base opcional para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod



 Tecnologia Ambisound

A tecnologia Ambisound produz um som 
surround multicanais verdadeiramente 
envolvente com um número reduzido de 
altifalantes. Proporciona uma experiência 
sonora imersiva de 5.1 independentemente da 
posição ou do tamanho/dimensões da sala e 
sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. 
Através de uma combinação de efeitos psico-
acústicos, de um conjunto de processamento e 
do posicionamento do controlador num 
ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais 
som com menos altifalantes.

Altifalantes HD

Concebidos para serem compatíveis com a 
nossa tecnologia Ambisound, estes cones de 
altifalantes HD são concebidos 
geometricamente para controlar o padrão de 
directividade de forma optimizada. Ao 
utilizarem os novos cones de altifalantes 
compactos tratados com fibras densas, os 
altifalantes têm capacidade para reproduzir os 
detalhes mais subtis das fontes de alta definição 
mais exigentes. Agora pode desfrutar de um 
som cristalino e sem distorções com todas as 
fontes.

Dolby TrueHD e DTS HD

O Dolby TrueHD oferece-lhe 7.1 canais e 
áudio de alta resolução DTS-HD com o 
melhor som dos seus discos Blu-ray. O som 
reproduzido é praticamente indistinguível do 
som de um estúdio de gravação, pelo que 
ouvirá o que os artistas tinham em mente. O 
som de alta resolução DTS-HD e Dolby 
TrueHD completa a sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Reprodução de discos Blu-ray

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em 
alta definição, assim como imagens de 
resolução 1920 x 1080 (alta definição 
completa). As cenas ganham vida graças à 
riqueza dos pormenores, à fluidez dos 
movimentos e à nitidez das imagens. Este 
formato reproduz ainda som surround 
descomprimido, pelo que a sua experiência 
sonora é extraordinariamente realista. A 
elevada capacidade de armazenamento dos 
discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma 
série de possibilidades interactivas. A 
navegação fácil durante a reprodução e outras 
funcionalidades, por exemplo menus 

sobrepostos, confere uma nova dimensão ao 
entretenimento em casa.

Deep Color

O mundo real não é limitado pelas cores, 
praticamente qualquer tonalidade pode 
ocorrer em qualquer sombra e com qualquer 
luminosidade. O que vê no seu ecrã de TV é 
diferente, sendo que frequentemente as 
imagens não parecem muito realistas. O Deep 
Color recria o mundo natural no seu ecrã de 
TV, oferecendo-lhe milhões e milhões de 
cores, que existem na realidade, e conduzindo 
a sua experiência de visualização a novas 
dimensões.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Imagem/visualização
• Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Aumento da resolução de vídeo

Som
• Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Estéreo, Dolby True HD, DTS 
HD (Saída digital avançada)

• Melhoramento do som: Smart Surround, 
DoubleBass, Controlos de Graves e Agudos, 
ClearVoice, FullSound

• Definições do equalizador: Acção, Rock, 
Concerto, Classic, Drama, Jazz, Jogos, Festa, 
Notícias, Desporto

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Diafragmas: 6X51mm (2") Controladores de gama 

completa
• Impedância dos altifalantes: 8 ohms
• Tipo de subwoofer: Controlo
• Controlador do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de 

grande alcance
• Impedância do subwoofer: 4 ohms
• Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/

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

• Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, 
NTSC

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, 

Unidade flash USB, BD vídeo, CD DivX (Ultra), 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD MP3, CD/SVCD 
vídeo, CD WMA, DVD vídeo, CD de Imagens, 
DVD+R/-R DL

• Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG, GIF, 

HD JPEG
• Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Unidade flash USB, DVD-R/-RW
• Melhoramento de imagem: Apresentação de 

diapositivos com música, Rodar, Zoom

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• RDS: Nome da estação

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: USB, Entrada MP3
• Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo 

componente, Entrada de TV (áudio, cinch), 
Conectores de altifalante fáceis de encaixar, 
Interligação (a caixa de alimentação), Entrada AUX, 
Entrada digital coaxial, Saída de vídeo composto 
(CVBS), Ligação à base, Ethernet, Entrada digital 
óptica

• Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, 
Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à 
unidade principal)

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

999 x 189 x 159 mm
• Peso da unidade: 11,5 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

322 x 425 x 322 mm
• Peso do subwoofer: 12,7 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1130 x 396 x 617 mm
• Peso incl. embalagem: 29 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Manual do utilizador, Telecomando, Pilhas para 
telecomando, Cabo HDMI, Cabo de entrada de 
linha MP3, Antena FM, Cabo de interligação, Cabo 
de alimentação, Suporte para montagem na parede, 
Folheto de garantia mundial, Cabo áudio digital 
coaxial

Alimentação
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
•
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