
 

 

Philips Cineos
Sistema de Cinema em 
Casa DVD/SACD com 
Ribbon Tweeters de 
Neodímio

HTS9800W
A experiência cinematográfica perfeita

Com qualidade de som fantástica
Dotado de capacidade artística e precisão, este sistema de entretenimento em casa promete 

momentos inesquecíveis com a melhor imagem e o melhor som. Com um design elegante, que 

combina com qualquer televisor plano, integra-se no interior de sua casa, graças às funções de 

montagem na parede e sem fios.

Desempenho áudio e vídeo sem igual
• Som surround cinematográfico 6.1 Dolby Digital EX
• Saída HDMI para áudio digital e vídeo digital de alta definição
• Melhoramento de Vídeo para uma melhor resolução até 1080i
• Ribbon Tweeters de neodímio para um som límpido
• SACD multicanais para mergulhar totalmente na música

Integra-se no interior de sua casa
• Altifalantes traseiros sem fios para ter menos fios em casa
• Design esguio e flexível com opção de montagem na parede
• Altifalantes de painel plano ultrafinos para complementar a sua casa



 Som surround 6.1 Dolby Digital EX
A Descodificação EX de Dolby Digital é uma 
tecnologia que acrescenta uma maior sensação 
dimensional em termos de detalhe e um maior 
envolvimento à já emocionante experiência 
Dolby Digital de 5.1 canais. O canal surround 
extra cria um efeito de som surround ainda 
mais excitante e envolvente.

Saída HDMI
HDMI é uma ligação digital directa que 
consegue transportar o vídeo digital de alta 
definição, assim como o áudio multicanais 
digital. Ao eliminar a conversão para sinais 
analógicos proporciona imagens perfeitas e 
som de qualidade, completamente isentos de 
ruído. HDMI é totalmente compatível com 
DVI.

Melhoramento de Vídeo até 1080i
Com o Melhoramento de Vídeo pode 
aumentar a resolução dos sinais de vídeo SD 
(definição normal) que o DVD utiliza para HD 
(alta definição), de modo a ver imagens mais 
detalhadas, nítidas e realistas. O sinal de saída 
de vídeo de alta definição resultante pode ser 
transmitido para um ecrã HD (alta definição) 
através de HDMI (interface multimédia de alta 
definição).

Altifalantes traseiros sem fios
Os altifalantes traseiros sem fios 
proporcionam a mobilidade e funcionalidade 
de que necessita quando instala os altifalantes. 
Desenvolvidos com base em tecnologias sem 
interferências, os altifalantes traseiros sem fios 
proporcionam som surround total sem ligação 
de cabos.

Ribbon Tweeters de Neodímio
Desfrute de uma qualidade de som natural e 
límpida incomparável com o Ribbon Tweeter 
de neodímio omnidireccional, um dipolo que 
irradia os sons de elevada frequência num 
padrão total de 360 graus, o que resulta num 
espectro sonoro muito 'aberto' e amplo que 
produz grande clareza e pormenores com 
pixeis elevados em notas agudas. Isso aumenta 
ainda mais a experiência surround num sistema 
multicanais e torna-se bastante clara ao 
reproduzir Super Audio CD em que a clareza 
da música é de excelente qualidade.

SACD multicanais
Preparado para SACD multicanais. Este 
formato de música de nova geração 
proporciona reprodução de música de 
qualidade ultra elevada, som surround 
multicanais 5.1 e compatibilidade total com 
CD.
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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 

1080i), Melhoramento de vídeo, Upsampling de 
vídeo

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Frequência de resposta: 30-50.000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 95 dB
• Sistema de som: Estéreo, Dolby Digital EX, DTS, 

Dolby Pro Logic II, Dolby Digital
• Melhoramento do Som: Amplificador Digital de 

Classe "D", Controlos de Graves e Agudos, Modo 
Nocturno

• Potência de saída (RMS): 3 x 125 W (Frente L/R/ 
Frente-centro) + 2 x 85 W (Atrás L/R) + 105 W 
(Atrás-centro) + 150 W (Subwoofer)

• Potência de Som Total (RMS): 800 W
• Definições do Equalizador: Acção, Classic, 

Concerto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD-Video, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, 
Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio 
CD

• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, MP3-CD, SACD 

Multicanais, SACD estéreo, CD-R, CD-RW
• Formato de compressão: MP3, PCM, WMA
• Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Apresentação de CD-Text, 
Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de 
Faixas Seguinte/Anterior, Repetir uma/álbum/tudo, 
Reprodução Aleatória

Reprodução de Fotografias
• Suporte de Reprodução: CD de Imagens
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Slideshow com 

reprodução de MP3

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
• Número de canais predefinidos: 20
• RDS: Nome da Estação
• Sintonização digital automática
• Memorização automática

Conectividade
• Outras ligações: Entrada AUX, Entrada de áudio 

analógico Esq./Dir., Saída Progressiva Vídeo 
Componente, Entrada coaxial digital, Conect. de 
altifal. fáceis de encaixar, Antena FM, Saída HDMI, 
Saída S-Video, SCART1 (saída CVBS, S-video/

RGB), Entrada de TV (áudio, cinch)

Comodidade
• Protecção de crianças: Controlo Parental
• Idiomas do Visor (OSD): Inglês, Francês, Alemão, 

Italiano, Espanhol, Holandês, Dinamarquês, 
Norueguês, Português, Finlandês, Turco, Polaco, 
Russo

• Telecomando: Multifuncional

Potência
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
• Consumo de energia: 165 W

Altifalantes
• Altifalante Satélite: 2 sentidos, Frente com 

revestimento magnético, 4 Suportes de chão, 
Altifalantes traseiros sem fios

• Controladores altifalante satélite: Woofer full 
range de 2x 3", Ribbon Tweeter de 4"

• Limites freq do altifalante satélite: 120-50.000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 6 ohm
• Altifalante Central: 2 sentidos
• Controladores do altifalante central: Woofers full 

range 2x 3", Ribbon Tweeter de 4"
• Limites freq central: 120-50.000 Hz
• Impedância do altifalante central: 6 ohm
• Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de 

alta eficiência
• Limites de freq do subwoofer: 30-120 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, Manual 

de início rápido, Telecomando, 1x altifalante 
central, 1x subwoofer, 2x Altifalantes satélites 
frontais, 3x altifalantes satélites traseiros, Cabo de 
interligação, Antena FM, Parafusos para montagem 
na parede x2, Folheto de garantia World Wide

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

273 x 284 x 144 mm
• Peso do conjunto: 2,8 kg
• Dimensões do altifalante central (L x A x P): 

497 x 139 x 32 mm
• Peso do altifalante central: 1,5 kg
• Profundidade do altifalante traseiro: 32 mm
• Altura do altifalante traseiro: 139 mm
• Peso do altifalante traseiro: 1,5 kg
• Largura do altifalante traseiro: 497 mm
• Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 

106 x 497 x 32 mm
• Peso do Altifalante Surround: 1,25 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

300 x 399 x 300 mm
• Peso do subwoofer: 12 kg
• Dimensões do suporte (L x A x P): 

240 x 830 x 240 mm
• Peso do suporte: 4,5 kg
• Peso incl. Embalagem: 47,5 kg
•
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