
 

 

Philips Cineos
DVD/SACD Home 
Theater System 
พร้อมทวีตเตอร์แบบริบบิ้น
ทำจาก Neodymium

HTS9800W
ประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม

พร้อมคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม
ผลิตขึ้นในลักษณะของงานศิลปะที่มีความปราณีต 
ระบบความบันเทิงภายในบ้านนี้สามารถให้ประสบการณ์การรับชมภาพและเสียงอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ 
การออกแบบที่มีลักษณะคล่องตัวเข้าคู่กับ Flat TV ได้ทุกรุ่น ผสมผสานกลมกลืนกับการตกแต่งภายใน 
ด้วยคุณสมบัติการติดตั้งบนผนังและการทำงานแบบไร้สาย

คุณภาพเสียงและวิดีโอไร้ที่เปรียบ
• เสียงเซอร์ราวด์ดุจโรงภาพยนตร์ 6.1 Dolby Digital EX
• เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิตอล
• เพิ่มอัตราการสุ่มสัญญาณภาพดิจิตอลเพื่อรองรับภาพความละเอียดสูงถึง 1080i
• ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodimium ที่ให้คุณภาพเสยีงชัดใส
• SACD แบบมัลติแชนเลเพื่อดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้เต็มที่

ผสานเข้ากับการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว
• ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ
• การออกแบบที่บางเฉียบและยืดหยุ่นพร้อมตัวติดผนัง
• ลำโพงของทีวีจอแบนที่บางเฉียบเข้ากับการตกแต่งภายในบ้าน



 เสียงเซอร์ราวนด์ 6.1 Dolby Digital EX
การถอดรหัส Dolby Digital EX 
คือเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะเพิ่มมิติแห่งพลังเสียงให้
หนักแน่งทรงพลังได้มากเป็นพิเศษสำหรับประส
บการณ์ด้านการรับฟังในแบบ Dolby Digital 5.1-
channel 
ระบบเสียงเซอร์ราวด์พิเศษนี้จะสร้างพลังเสียงเ
ซอร์ราวด์ที่ให้ความตื่นเต้นเร้าใจได้มากขึ้น

เอาต์พุต HDMI
HDMI 
เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรง
ที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิ
ดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิด
ดิจิตอลได้ 
และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ 
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI 
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

Video Upscaling สูงถึง 1080i
การเพิ่มอัตราการสุ่มสัญญาณภาพดิจิตอล 
ทำให้คุณเพิ่มความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ 
SD (Standard Definition) ซึ่ง DVD ใช้กับ HD 
(High Definition) 
ดังนั้นคุณจึงมองเห็นรายละเอียดภาพได้มากขึ้น 
และคมชัดสมจริงกว่าเดิม 
สัญญาณเอาต์พุตวิดีโอ HD 
ที่ได้สามารถส่งไปยังจอแสดงผล HD ผ่าน 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวในการจัดวางลำโพง 
เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์รา
วด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodimium
เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงที่สดใสเป็นธรรมชา
ติด้วยทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodimium 
ที่ให้เสียงรอบทิศทาง 
แกนคู่ที่ให้คลื่นเสียงความถี่สูงด้วยรูปแบบ 360 
องศา เป็นผลให้เสียงที่ได้มีช่วงเสียงที่ 'กว้าง' 
มีความคม ชัดเจนสดใส 
มีความละเอียดสูงในช่วงโทนเสียงสูง 
เป็นการเสริมระบบเสียงรอบทิศทางของระบบมั
ลติแชนเนลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากรับฟังจาก 
Super Audio CD ซึ่งมีเสียงดนตรีที่สดใสดีเยี่ยม

SACD แบบมัลติแชนเนล
SACD แบบมัลติแชนเนล 
รูปแบบดนตรีรุ่นใหม่ที่ให้เสียงที่มีคุณภาพสูงสุด
ด้วยระบบเสียงรอบทิศทางแบบมัลติแชนเนล 
5.1 
สามารถใช้กับแผ่นซีดีทั้งระบบเก่าและระบบให
ม่ได้
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• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ลำโพงกลาง x 1, ซับวูฟเฟอร์ 1x, 
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 

1080i), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, 
วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-50000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >95 dB
• ระบบเสียง: สเตอริโอ, Dolby Digital EX, DTS, 

Dolby Prologic II, Dolby Digital
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, 
โหมดกลางคืน

• กำลังขับ (RMS): 3x125W (ซ้าย/ขวาด้านหน้า / 
กลางด้านหน้า) + 2x85W (ซ้าย/ขวาด้านหลัง) + 
105W (กลางด้านหลัง) + 150W (ซับวูฟเฟอร์)

• กำลังขับรวม (RMS): 800 วัตต์
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, 

ดิจิตอล, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (โหมดวิดีโอ), DVD-R, ิวิดีโอ CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW, Super Audio CD

• รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, SACD Multichannel, 

SACD Stereo, CD-R, CD-RW
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, PCM, WMA
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR
• โหมดเล่นแผ่น: การแสดง CD Text, 

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 
ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำเพลงเดียว/ทั้งอัลบั้ม/ทุกเพลง, 
การเล่นแบบสุ่ม

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, AM
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• Auto store

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: AUX in, Analog audio Left/Right 

in, ComponentVideo out Progressive, Composite 
video (CVBS) out, Digital coaxial in, ช่องต่อลำโพง 
Easy-Fit, เสาอากาศ FM, HDMI ออก, S-Video out, 
TV in (audio, cinch)

สะดวกสบาย
• การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, Brazilian 

Portuguese, สเปน, จีน (ไต้หวัน), มาเลย์, Canadian 
French

• รีโมทคอนโทรล: อเนกประสงค์

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
• การใช้พลังงาน: 165 วัตต์

ลำโพง
• ลำโพงแซทเทิลไลท์: 2 ทาง, 

ฉนวนแม่เหล็กด้านหน้า, 4 Floor standing pillars, 
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-
50000 เฮิร์ตซ์

• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: ทวีตเตอร์แบบริบบิ้น 4", 

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 3" x 2
• ลำโพงตัวกลาง: 2 ทาง
• ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 

2X3", ทวีตเตอร์แบบริบบิ้น 4"
• ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120-50000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 6 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, 
ลำโพงแซทเทิลไลต์ด้านหน้า x 2, 
ลำโพงแซทเทิลไลต์ด้านหลัง x 3, 
สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, เสาอากาศ FM, 
สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, 
ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

273 x 284 x 144 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 2.8 กก.
• ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 

497 x 139 x 32 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.5 กก.
• ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 32 มม.
• ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 139 มม.
• น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.5 กก.
• ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 497 มม.
• ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

106 x 497 x 32 มม.
• น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 1.25 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

300 x 399 x 300 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12 กก.
• ขนาดขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 830 x 240 มม.
• น้ำหนักของขาตั้ง: 4.5 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 47.5 กก.
•

วันที่ออก 2011-04-06
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* หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกวา่ 85 เดซิเบล 
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
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