Philips Cineos
Sistema de Home Theater
com DVD/SACD e
tweeters de fitas de
neodímio

HTS9800W

O máximo em experiência de cinema
Com excelente qualidade de som
Confeccionado com arte e precisão, este sistema de entretenimento doméstico promete
uma experiência visual e sonora incomparável. Um design simples, compatível com qualquer
Flat TV, harmoniza com o seu ambiente porque pode ser montado na parede e não tem fios.
Som e imagens incomparáveis
• Som surround de cinema 6.1 Dolby Digital EX
• Saída de HDMI: vídeo digital de alta definição com áudio digital
• Aprimoramento de vídeo para uma resolução de até 1080i
• Tweeters de Fitas de neodímio para a pureza de som
• SACD multicanal para imersão musical completa
Harmoniza com o seu ambiente
• Caixas acústicas traseiras wireless para menos fios no seu ambiente
• Design slim que pode ser montado na parede
• Alto-falantes finos da tela plana para complementar sua decoração

Sistema de Home Theater com DVD/SACD e tweeters de fitas de neodímio
Especificações
Imagem/tela

Praticidade

Som

Alimentação

• Proporção da imagem: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p,
1080i), Aprimoramento de vídeo, Video
Upsampling
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
Resposta de freqüência: 30-50000 Hz
Relação sinal/ruído: >95 dB
Sistema de áudio: Estéreo, Dolby Digital EX, DTS,
Dolby Prologic II, Dolby Digital
Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe
"D", Controle de altos e graves, Modo noturno
Potência de saída (RMS): 3x125W (Frontal E/D/
Frontal central) + 2x85W (Traseira E/D) + 105W
(Traseira central) + 150W (Subwoofer)
Potência de áudio total (RMS): 800 W
Ajustes do equalizador: Ação, Clássica, Concerto,
Digital, Drama, Jazz, Rock, Ficção científica

Reprodução de vídeo

• Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (modo vídeo), DVD-R, CD/
SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
• Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, SACD
multicanal, SACD estéreo, CD-R, CD-RW
• Formato de compactação: MP3, PCM, WMA
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e
VBR
• Modos de reprodução de discos: Exibição de
texto do CD, Avanço/retrocesso, Pesquisar
próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima
faixa/faixa anterior, Repetir um/álbum/tudo,
Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)

Reprodução de imagem estática

• Mídia de reprodução: Foto CD
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Apresentação de
slides c/reprod. de MP3

Sintonizador/Recepção/Transmissão
•
•
•
•

Faixas do sintonizador: FM Estéreo, AM
Número de canais pré-sintonizados: 20
Sintonia digital automática
Gravação automática

Conectividade

• Outras conexões: AUX in, Entrada de áudio
analógico esq./dir., Saída progressiva Video
Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS),
Entrada digital coaxial, Conectores ajustáveis p/
caixas acúst., Antena FM, Saída HDMI, Saída SVídeo, Entrada para TV (áudio, cinch)

• Proteção infantil: Censura dos pais
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil),
Espanhol, Chinês tradicional, Malaio, Francês
canadense
• Controle remoto: Multifuncional
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
• Consumo de energia: 165 W

Alto-falantes

• Alto-falante de satélite: Bidirecional, Frente com
proteção magnética, 4 pilares de base, Caixas
acústicas traseiras wireless
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 120 a
50.000 Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
• Drivers de alto-falantes de satélites: Tweeter de
fita de 4 pol., Woofers full range de 2x 3 pol.
• Alto-falante central: Bidirecional
• Drivers de alto-falante central: Woofers full range
de 3 pol., Tweeter de fita de 4 pol.
• Faixa freq. do alto-falante central: 120 a 50.000 Hz
• Impedância do alto-falante central: 6 ohm
• Driver de subwoofer: Woofer de 6,5 pol. de alta
eficiência
• Faixa de freqüência do subwoofer: 30-120 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm

Acessórios

• Acessórios inclusos: Manual do usuário, Guia de
início rápido, Controle remoto, 1 caixa acústica
central, 1 subwoofer, 2 caixas acústicas de
satélites frontais, 3 caixas acústicas de satélites
traseiras, Cabo de ligação, antena FM, 2 parafusos
para montagem na parede, Folheto de garantia
mundial

Dimensões

• Dimensões do aparelho (L x A x P):
273 x 284 x 144 mm
• Peso do aparelho: 2,8 kg
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):
497 x 139 x 32 mm
• Peso do alto-falante central: 1,5 kg
• Profundidade alto-falantes traseiros: 32 mm
• Altura dos alto-falantes traseiros: 139 mm
• Peso dos alto-falantes traseiros: 1,5 kg
• Largura dos alto-falantes traseiros: 497 mm
• Dimensões da caixa acústica Surround
(L x A x P): 106 x 497 x 32 mm
• Peso dos alto-falantes 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 da base de apoio: 4,5 kg
• Peso, incluindo embalagem: 47.5 kg
•
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Principais especificações do produto
6.1 Dolby Digital EX Surround
A emocionante experiência sonora do canal Dolby Digital
5.1 é enriquecida pela decodificação Dolby Digital EX,
uma nova tecnologia que proporciona uma melhor
percepção dos detalhes dimensionais e um maior
envolvimento por parte do espectador. O canal surround
extra cria um efeito surround ainda mais empolgante e
envolvente.
Saída de HDMI
HDMI é uma conexão digital direta que pode transmitir
vídeo digital de alta definição e áudio digital multicanal.
Com a eliminação da conversão de sinais analógicos,
oferece imagens perfeitas e alta qualidade sonora,
completamente sem ruído. O HDMI é totalmente
retrocompatível com o DVI.
Aprimoramento de vídeo de até 1080i
Com o aprimoramento de vídeo, você pode aumentar a
resolução dos sinais de vídeo SD (Definição padrão)
usados pelo DVD para HD (Alta definição) e observar
todos os detalhes graças a uma imagem mais nítida e fiel
à imagem real. O sinal de saída de vídeo HD resultante
pode ser transmitido para um display de alta definição
através de HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Caixas acústicas traseiras wireless
As caixas acústicas traseiras wireless oferecem
escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como
quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de
interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som
Surround total sem conexões visíveis.
Tweeter de fitas de neodímio
Desfrute da qualidade de um som puro, cristalino e
inigualável com o tweeter de fita de neodímio
omnidirecional. Dipolos que radiam sons de alta
freqüência, no padrão de 360 graus completos, resultam
em um espectro sonoro amplo, claro e com os detalhes
de tons mais altos. Esse recurso complementa a
experiência de som de alta qualidade de sistemas
multicanais e pode ser observado sobretudo na audição
de um SACD, em que a clareza de som é excelente.
SACD multicanal
Preparado para SACD multicanal. Esta nova geração de
formato de música oferece: reprodução de música de
altíssima qualidade, som surround multicanal 5.1 e
compatibilidade total com CDs antigos e futuros.
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

