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σύγκριτη καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια

άθος για ήχο
ακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο με το νέο home cinema SoundHub HTS9241. Τα τουίτερ τιτανίου 

οδίδουν εκπληκτική καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια ήχου. Απολαύστε τις 

απημένες σας ταινίες και την αγαπημένη σας μουσική, όπως ακριβώς τους αξίζει.

Ανακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο
• Crystal Clear Sound για πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο
• Τουίτερ τιτανίου για ήχο εκπληκτικής καθαρότητας χωρίς παραμορφώσεις
• Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου
• Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας
• Μοναδικά ηχεία με εκτεθειμένο τουίτερ για ήχο χωρίς διακοπές
• Σχεδίαση lifestyle σε σαγρέ αλουμίνιο και γυαλί υψηλής ποιότητας

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας
• Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
• Ενσωματωμένη βάση για άνετη αναπαραγωγή από το iPod/iPhone
• Ενσωματωμένο WiFi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
• Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα 
στην τηλεόραση



 Τουίτερ τιτανίου

Τα συμβατά τουίτερ, από τιτάνιο, είναι πολύ 
ανθεκτικά και ελαφριά εξασφαλίζοντας 
άψογο ήχο. Η απίθανη αντίστασή τους στην 
παραμόρφωση και την αντήχηση σε όλο το 
εύρος ακουγόμενων συχνοτήτων 
εξασφαλίζει αξεπέραστη καθαρότητα ακόμα 
και της παραμικρής λεπτομέρειας ήχου.

Ενισχυτές Premium Class D

Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν 
αποκλειστική τεχνολογία της Philips και 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την 
αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια 
του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε 
την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και 
ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο 
καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.

Full HD Blu-ray 3D

Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν 
στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 
3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την 
τελευταία γενιά οθονών γρήγορης 
εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη 
ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας 
αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που 
έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το 
δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις 
εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η 
απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home 
cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με 
τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν 
ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής 
ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray 
αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για 
ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Ενσωματωμένη βάση για iPod/iPhone

Η ενσωματωμένη βάση για iPod/iPhone 
επιτρέπει την αναπαραγωγή ταινιών, 
μουσικής και φωτογραφιών από iPod/iPhone. 
Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιείτε 
αλλαγές και να χειρίζεστε το iPod/iPhone, 
καθώς και να περιηγείστε στα περιεχόμενά 
του από την οθόνη της τηλεόρασης - όλα 
αυτά με το τηλεχειριστήριο του home cinema. 
Η ενσωματωμένη βάση μεταφέρει τη 
διασκέδαση στο σπίτι σας με απίστευτη 

ευκολία, εξαιρετική φορητότητα και χωρίς 
ενοχλητικά καλώδια και βύσματα.

Συνδυάζεται με την τηλεόραση 
Philips DesignLine Edge*
Συνδυάζεται με την τηλεόραση Philips 
DesignLine Edge
Το ιδανικό ταίρι για αυτό το home 
cinema είναι η τηλεόραση Philips 
DesignLine Edge, για να απολαμβάνετε 
μια πανέμορφη σχεδίαση που ταιριάζει 
εκπληκτικά με το καθιστικό σας. Η 
τεχνολογία Pixel Precise HD και οι 
εικόνες της τηλεόρασης LED σε 
συνδυασμό με το Ambilight σάς 
προσφέρουν μια καθηλωτική εμπειρία 
θέασης. Τόσο η τηλεόραση όσο και το 
home cinema λειτουργούν με ένα 
τηλεχειριστήριο, ενώ ο συνδυασμός 
συστημάτων εξασφαλίζει την καλύτερη 
απόδοση εικόνας και ήχου με το Philips 
Easylink μέσω HDMI. Τέλος, είναι και τα 
δύο σχεδιασμένα με τα ίδια υλικά και το 
ίδιο φινίρισμα, για το ιδανικό οπτικό 
αποτέλεσμα!

Πράσινο λογότυπο της Philips
Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να 
μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή 
κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. 
Πώς; Προσφέρουν σημαντική 
περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς 
πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: 
ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, 
επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση 
και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.
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Ήχος
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, 
Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό

• Ενίσχυση ήχου: Ενισχυτής διαλόγων, 
DoubleBass, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, 
Έλεγχος πρίμων, μεσαίων και μπάσων

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος 
υψηλής ανάλυσης DTS-HD

• Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 135 W x 2
• Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 230 W
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 500 W

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
• Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 x τουίτερ 
τιτανίου 1", Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"

• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 
20.000 Hz

• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 5 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

Συνδεσιμότητα
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Music iLINK, USB
• Ενσωματωμένες συνδέσεις: Βάση για iPod/

iPhone, Wi-Fi
• Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, AUX IN 2, Έξοδος 
σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή 
ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική 
είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος 
HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, 
Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, Έξοδος υπογούφερ

Άνεση
• EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων 
φορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη 
αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, 
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα 
πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough

• Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου 
(ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• RDS: Όνομα σταθμού
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Optical Playback Media
• Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD 

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων
• Ήχος: aac, mka, mp3, wav, wma

• Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
• Βίντεο: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 
Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης 
εικόνας

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 135 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 

W

Βιωσιμότητα
• Περίβλημα: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές 
χαρτόνι, Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης, Χωρίς 
αφρογόμωση, Μελάνι με βάση τη σόγια

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 307 x 66 x 

304 χιλιοστά
• Βάρος κύριας μονάδας: 3,87 κ.
• Ηχείο-δορυφόρος (Π x Υ x Β): 131 x 334 x 

99 χιλιοστά
• Βάρος ηχείου-δορυφόρου: 1,2 κ.
• Μήκος καλωδίου ηχείου-δορυφόρου: 3 ιγ
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 196 x 397 x 342 χιλιοστά
• Βάρος υπογούφερ: 5,3 κ.
• Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 570 x 413 x 400 χιλιοστά
• Βάρος με την συσκευασία: 16,6 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες 

AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο 
ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο 
εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης

Τηλεοράσεις Philips που 
συνδυάζονται*
• DesignLine Edge: 32PDL7906, 42PDL7906
•
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* Επίσης, το home cinema μπορεί να συνδεθεί με όλες τις υπόλοιπες 
τηλεοράσεις Philips.

* Για να ελέγξετε αν η υπηρεσία Video on Demand είναι διαθέσιμη 
στη χώρα σας, επισκεφθείτε το www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

