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Philips SoundBar
Domáce kino HD s 
funkciou Ambisound

Prehrávanie diskov Blu-ray

HTS8161B
Priestorový zvuk vo vysokom rozlíšení bez zbytočných prekážok
Vytvorte z vašej domácnosti skutočné kino
Ponorte sa do atmosféry ako v kine s viackanálovým priestorovým zvukom bez zbytočnej spleti káblov 

a reproduktorov. Philips SoundBar s technológiou Ambisound v sebe ukrýva úplný systém domáceho 

kina a dokáže pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok z prehrávania diskov Blu-Ray vo 

vysokom rozlíšení.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• Technológia Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
• HD reproduktory pre najjemnejšie detaily v dokonalej kvalite
• DTS-HD a Dolby TrueHD pre priestorový zvuk 7.1 s vysokou vernosťou
• Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Dotykový displej pre jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
• Štýlový dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou a sklenenými panelmi

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
• Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
• Deep Color pre živý obraz vo viac ako miliarde farieb
• Funkcia x.v.Color prináša viac prirodzených farieb do videí z videokamery HD
• Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod



 Technológia Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne 
obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje 
pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez 
obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo 
veľkosti miestnosti a bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Prostredníctvom kombinovaného 
efektu psychoakustického fenoménu, 
priestorového spracovania a presného 
nasmerovania budičov vám Abisound dodáva 
viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

HD reproduktory

Kužele týchto HD reproduktorov, ktoré boli 
navrhnuté špeciálne pre našu technológiu 
Ambisound, majú geometrický dizajn, aby 
ovládali optimálny smerový model. S využitím 
novovyvinutých kužeľov reproduktorov z 
optických vlákien s kompaktnou hustotou 
dokážu reproduktory reprodukovať 
najjemnejšie detaily z najnáročnejších zdrojov s 
vysokým rozlíšením. Teraz si budete môcť 

vychutnať krištáľovo čistý zvuk zo všetkých 
zdrojov bez rušenia.

DTS-HD a Dolby TrueHD

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD a Dolby 
TrueHD dodávajú 7.1-kanálov najjemnejšieho 
zvuku z vašich diskov Blu-ray. Reprodukovaný 
zvuk je doslovne nerozpoznateľný od štúdiovej 
nahrávky, takže budete počuť to, čo pre vás 
tvorcovia zamýšľali. Zvuk s vysokým rozlíšením 
DTS-HD a Dolby TrueHD dopĺňajú váš zážitok 
zo zábavy s vysokým rozlíšením.

Prehrávanie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie 
údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom 
v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s 
plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď 
na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a 
obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež 
zabezpečuje nekomprimovaný priestorový 
zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane 
neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia 
kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie 

celej rady interaktívnych možností. Plynulá 
navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce 
funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky 
prinášajú úplne nový rozmer do domácej 
zábavy.

Deep Color

Reálny svet nie je obmedzený farbami - 
prakticky každá farba sa môže vyskytnúť v 
ľubovoľnom odtieni a ľubovoľnej svietivosti. 
To, čo vidíte na televíznej obrazovke je iná vec, 
takže obraz často nevyzerá reálne verne. 
Technológia Deep Color znova vytvorí 
skutočný svet na vašej televíznej obrazovke a 
prinesie vám milióny a milióny farieb, ktoré sa 
vyskytujú v realite - prenesie váš zážitok zo 
sledovania do nových výšok.

Voliteľný dok

Pripojte tento dok k vášmu systému domáceho 
kina a môžete si vychutnávať hudbu, videá a 
obrázky z vašich zariadení iPod. Dok sa 
predáva ako voliteľné príslušenstvo.
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Obraz/Displej
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

Zvuk
• Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, 

Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny, Dolby True 
HD, DTS HD (Špičkový digitálny výstup)

• Zlepšenie kvality zvuku: Smart Surround, 
DoubleBass, Ovládanie výšok a basov, ClearVoice 
(Čistý hlas), FullSound

• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, 
Klasické, Dráma, Jazz, Hranie, Párty, Správy, Športy

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Budiče reproduktorov: 6 x 51 mm (2") budiče s 

úplným rozsahom
• Celkový odpor reproduktora: 8 ohm
• Typ subwoofera: Aktívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 35-200 Hz

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

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

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

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

USB jednotka Flash, BD Video, DivX (Ultra)-CD, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Video CD/
SVCD, WMA-CD, DVD-Video, Obrázkové CD, 
DVD+R/-R DL

• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 
VBR

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, GIF, HD JPEG

• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 
jednotka Flash, DVD-R/-RW

• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 
prehrávaním hudby, Rotovanie, Približovanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: USB, Vstup MP3
• Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný 

video výstup, TV vstup (audio, konektor), 
Konektory reproduktora Easy-Fit, Vzájomné 
prepojenie (do sieťového zdroja), Vstup Aux, 
Koaxiálny digitálny vstup, Výstup kompozitného 
videa (CVBS), Konektor doku, Ethernet, Optický 
digitálny vstup

• Subwoofer (sieťový zdroj): FM anténa, Vstup AUX 
(cinch, 2 páry), Vzájomné prepojenie (do hlavnej 
jednotky)

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

999 x 189 x 159 mm
• Hmotnosť prístroja: 11,5 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 322 x 425 x 322 mm
• Váha subwoofera: 12 7 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1130 x 396 x 617 mm
• Váha vrátane balenia: 29 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, 
Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel HDMI, 
Vstupný kábel pre MP3, FM anténa, Prepojovací 
kábel, Sieťový napájací kábel, Konzola pre 
upevnenie na stenu, Záručný list pre celosvetovú 
záruku, koaxiálny digitálny audio kábel

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
•
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