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Obraz/Displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i), Vzorkovanie videa, Zmena vzorkovania 
videa

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 30-50000 Hz
• Odstup signálu od šumu: >95 dB
• Zvukový systém: Stereofónny, Dolby Digital EX, 

DTS, Dolby Prologic II, zvuk Dolby Digital
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 

triedy "D", Ovládanie výšok a basov, Nočný režim
• Výstupný výkon (RMS): 3 x 125 W (predný Ľ/P / 

predný stredný) + 2 x 85 W (zadný Ľ/P) + 105 W 
(zadný stredný) + 150 W (basový reproduktor)

• Celková sila zvuku (RMS): 800 W
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Digitálny, Dráma, Jazz, Rock, Sci-fi

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (Režim video), DVD-R, Video 
CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super zvukové CD

• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, Viackanálový 

SACD, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
• Formát kompresie: MP3, PCM, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/

dozadu, Zobrazenie CD textu, Vyhľadávanie 
Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/
predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/
všetky, Náhodné prehrávanie

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: Obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 

prehrávaním MP3

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Počet predvolených kanálov: 20
• RDS: Názov stanice
• Automatické digitálne ladenie
• Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: Vstup Aux, Analógový audio Ľavý/

Pravý vstup, Komponentný video výstup 
progresívny, Digitálny koaxiálny vstup, Konektory 
reproduktora Easy-Fit, FM anténa, Výstup HDMI, 
Výstup S-video, SCART1 (CVBS, S-video/RGB 
výstup), TV vstup (audio, konektor)

Vybavenie a vlastnosti
• Detský zámok: Rodičovská kontrola

• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 
Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, 
Holandčina, Dánčina, Nórčina, Portugalčina, 
Fínčina, Turečtina, Poľština, Ruština

• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Napájanie
• Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
• Spotreba energie: 165 W

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: 2-smerný, Magneticky 

tienené predné repro, 4 stĺpové stojany, 
Bezdrôtové zadné reproduktory

• Budiče satelitného reproduktora: 2 x 3" 
širokopásmový woofer, 4" plochý výškový 
reproduktor

• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120-
50000 Hz

• Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
• Stredný reproduktor: 2-smerný
• Meniče stredného reproduktora: 2 x 3" 

širokopásmové woofery, 4" plochý výškový 
reproduktor

• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120-
50000 Hz

• Celkový odpor stredného reproduktora: 6 ohm
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový 

reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 1 
x stredový reproduktor, 1 x subwoofer, 2 x 
predné satelitné reproduktory, 3 x zadné satelitné 
reproduktory, Prepojovací kábel, FM anténa, 2 
skrutky pre upevnenie na stene, Záručný list pre 
celosvetovú záruku

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

273 x 284 x 144 mm
• Hmotnosť prístroja: 2.8 kg
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

497 x 139 x 32 mm
• Váha stredného reproduktora: 1,5 kg
• Hĺbka zadného reproduktora: 32 mm
• Výška zadného reproduktora: 139 mm
• Hmotnosť zadného reproduktora: 1,5 kg
• Šírka zadného reproduktora: 497 mm
• Rozmery priestorového reproduktora 

(Š x V x H): 106 x 497 x 32 mm
• Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 1,25 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 300 x 399 x 300 mm
• Váha subwoofera: 12 kg
• Rozmery stojana (Š x V x H): 

240 x 830 x 240 mm
• Hmotnosť stojana: 4,5 kg
• Váha vrátane balenia: 47,5 kg
•

Systém domáceho kina DVD/SACD s výškovými reproduktormi so zliatinovými pásmi
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-01-21

Verzia: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
HTS9

Najdôlež

Priestoro
Dekódovan
pridáva oso
tak dosť vz
5,1-kanálov
vytvorí ešte

HDMI vý
HDMI je pr
digitálne HD
Eliminuje p
dokonalosť
je plne spät

Video Up
Pomocou p
SD (štanda
DVD na HD
vidieť viac d
obrazu. Výs
byť pripojen
HDMI (vyso

Bezdrôto
Bezdrôtové
umiestňova
bezdrôtové
technológio
priestorový 

Výškové 
Vychutnajte
kvalitu zvuk
so zliatinov
frekvencie v
veľmi „otvo
iskrivou jasn
tónoch. To 
viackanálov
prehrávaní 
vo vynikajúc

Viackaná
Pripravené 
novej gener
reprodukcie
spätnú a bu
800W/

itejšie f

vý zvuk 6
ie Dolby Dig
bitý pocit pr
rušujúci pôž
ého zvuku.
 úžasnejší e

stup
iame digitá
 video, ako

revod na an
 obrazu a za
ne kompat

scaling až
revzorkovan
rdné rozlíše
 (vysoké ro

etailov vďak
ledný vysok
ý k vysoko
ko ostré m

vé zadné
 zadné repr
ní poskytnú
 reprodukto
u s nulovým
zvuk bez n

reproduk
 si jedinečn
u so všesm

ými pásmi. 
 celom 360
renú“ široko
osťou a zd

ďalej zdoko
om systéme
diskov Supe
ej kvalite.

lové SAC
pre viackan
ácie poskyt
, 5.1 multik
dúcu komp
.1 Dolby Digital EX
ital EX je nová technológia, ktorá 
iestorového detailu a zosilňuje už 
itok z počúvania Dolby Digital 

 Ďalší priestorový kanál okolo vás 
fekt priestorového zvuku.

lne pripojenie, ktoré prenáša 
 aj digitálny viackanálový zvuk. 
alógové signály, čím zvyšuje 
bezpečuje nerušený zvuk. HDMI 

ibilný s DVI.

 na 1080i
ia videa môžete zvýšiť rozlíšenie 
nie) video signálu, ktoré používa 
zlíšenie), takže budete môcť 
a ostrejšiemu a prirodzenejšiemu 

o ostrý výstupný signál videa môže 
 ostrému displeju cez rozhranie 
ultimediálne rozhranie).

 reproduktory
oduktory Vám pri ich 
 flexibilitu a mobilitu. Tieto 
ry, ktoré boli vytvorené 
 rušením, poskytujú úplný 
eestetických káblových pripojení.

tory so zliatin.pásmi
ú, prirodzenú a krištáľovo čistú 
erovým výškovým reproduktorom 
Dipóly, ktoré vyžarujú vysoké 
-stupňovom pásme, prinášajú 
spektrálnu zvukovú reprodukciu s 
ôraznením detailov vo vyšších 
naľuje priestorový zážitok vo 
. Tento rozdiel je veľmi jasný pri 
r Audio CD, kde je jasnosť zvuku 

D
álové SACD: hudobný formát 
uje ultra vysokú kvalitu hudobnej 
análový priestorový zvuk a plnú 
atibilitu s CD.
12

unkcie

http://www.philips.com

