
 

 

Philips
Systém domácího kina 
s DVD

HTS9810
Ne domácí kino, ale kino doma

se zvukem 9.1 Cinema Sound
Nechte se unést skvělým zvukem, obrazem a designem. Užívejte si zvuku 9.1 Cinema 
Sound – technologie Ambisound – která vám v pohodlí domova poskytne ten nejlepší 
filmový zážitek. HTS9810 je čistá krása a maximální výkon pro filmové znalce.

Připojte
• EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
• Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
• Připojení MP3 přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií

Poslouchejte
• Zvuk 9.1 Cinema Sound zajišťuje prostorový zvuk 9.1 z pouze 5 reproduktorů
• Výborná kvalita zvuku s kuželovými výškovými reproduktory s měkkou membránou a funkcí 

DoubleBASS
• Funkce FullSound™ povyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD

Živě
• Bezdrátové zadní reproduktory omezují množství kabelů v místnosti
• Ovládání s dotykovou obrazovkou umožňuje snadné řízení přehrávání a ovládání hlasitosti
• Kvalitní sloupové reproduktory pro působivější zvuk

Sledujte
• Technologie Faroudja DCDi pro neuvěřitelně ostrý, vysoce kvalitní obraz
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz



 Faroudja DCDi
Vychutnejte si neuvěřitelně ostrý obraz a 
vysoce kvalitní video na vašem televizoru 
s technologiemi Progressive Scan a Faroudja 
DCDi. Tato funkce snižuje zubaté okraje, které 
se objevují při sledování klasického 
prokládaného videa a obzvláště zobrazují-li se 
předměty v pohybu. Výsledkem jsou přirozeně 
vypadající akční scény. Pozvedněte své divácké 
zážitky na vyšší úroveň, kde naleznete čistší a 
hladší obraz.

Zvuk 9.1 Cinema Sound
Zvuk 9.1 Cinema Sound – s technologií 
Ambisound – vytváří maximální prostorovost 
obklopujícího zvuku, kterou disponují moderní 
kina. Bez rušení způsobeného větším 
množstvím reproduktorů a kabelů poskytuje 
systém 9.1 Cinema Sound dojem, jako by byly 
reproduktory rozmístěny po stranách 
místnosti. Vytváří v obývacím pokoji iluzi zvuku 

jako v kině a poskytuje mimořádně kvalitní 
prostorový zvuk, který vás doslova obklopí.

Bezdrátové zadní reproduktory
Bezdrátové zadní reproduktory umožňují 
pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá 
technologie s vysokou odolností proti rušení 
zajišťuje plně prostorový zvuk bez 
nevzhledných kabelových propojení.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio 
video zařízeními)
Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více 
zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá 
průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke 
sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI 
kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete 
současně ovládat veškeré připojené vybavení 
kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce 
jako pohotovostní režim a přehrávání mohou 
být nyní používány dokonale snadno.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0
Univerzální datová sběrnice neboli USB je 
standardní protokol, který je obvykle používán 
k připojení počítačů, periférií a spotřebního 
elektronického vybavení. Vysokorychlostní 
USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 
480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB 
zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení 
USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit 
film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Připojení MP3
Připojení MP3 umožňuje přehrávání souborů 
MP3 v systému domácího kina, a to přímo 
z přenosného přehrávače médií. Stačí připojit 
přehrávač MP3 k vestavěnému konektoru pro 
připojení MP3 a můžete si vychutnávat hudbu 
MP3 v mimořádné zvukové kvalitě, kterou 
nabízí systém domácího kina Philips. Připojení 
MP3 přináší hudbu v přenosném formátu do 
pohodlí vašeho obývacího pokoje.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: anténa VKV, Propojovací 

kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový 
ovladač, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, 
Uživatelský manuál, Mezinárodní záruční list, 
Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Kabel 
HDMI, Kabel linkového vstupu MP3, Síťová šňůra, 
Držák pro montáž na stěnu

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-R/RW, 

Jednotka Flash USB

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
• Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup 

komponentního videa, Snadno nastavitelné výstupy 
pro reproduktory, Výstup HDMI, Propojovací 
(k napájecímu zdroji), SCART1 (CVBS, výstup 
RGB), Vstup TV (audio, cinch)

• Subwoofer (Napájecí zdroj): Vstup AUX (cinch, 2 
páry), Koaxiální digitální vstup, Anténa VKV, 
Propojovací (k hlavní jednotce), Optický digitální 
vstup

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 

800 x 732 x 1 200 mm
• Rozměry sady (Š x V x H): 

304,2 x 299,7 x 84,55 mm
• Hmotnost přístroje: 2,74 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

322 x 425 x 322 mm
• Hmotnost subwooferu: 12,7 kg

Reproduktory
• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120 Hz-

20 000 Hz
• Středový reproduktor: Dvoupásmové
• Vinutí středového reproduktoru: 18mm kuželový 

výškový reproduktor, basové reproduktory 2x 6 
cm

• Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
• Satelitní reproduktory: Dvoupásmové, 4 

podlahové stojany, Magneticky stíněné přední 
repro, Bezdrátové zadní reproduktory

• Vinutí satelitního reproduktoru: 2 x 7,6cm 
širokopásmový reproduktor, 18mm kuželový 
výškový reproduktor, 2,5" basový reproduktor

• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz-
20 000 Hz

• Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
• Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor 

dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20-120 Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Typ subwooferu: Aktivní

Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
• Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa, Faroudja 

DCDi, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 180 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Kmitočtová charakteristika: 20 Hz-20 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): (@10%THD):8 x75 W 

(přední/přední boční/zadní/zadní 
boční)+1 x 100 W (středový) + 1 x 100 W 
(subwoofer)

• Odstup signál/šum: > 95 dB
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 

Regulace výšek a basů, Funkce ClearVoice, 
DoubleBass, Smart Surround

• Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, 
Drama, Jazz, Rock, Digitální, Hry, Zprávy, Párty, 
Sporty

• Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 
Prologic II, DTS, Stereo

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Jednotka Flash USB

Tuner/příjem/vysílání
• Systém RDS: Název stanice
• Pásma tuneru: SV, VKV

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 
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• Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD-
Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

30,42 x 29,97 x 8,455 cm
• Hmotnost: 2,74 kg
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

30,42 x 30,594 x 13,52 cm
• Hmotnost (se stojanem): 3,5 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 38933 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Rozměry balení (Š x V x H): 80 x 73,2 x 120 cm
• Hrubá hmotnost: 49 kg
• Čistá hmotnost: 42,634 kg
• Hmotnost obalu: 6,366 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 38933 8
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Vnější obal (D x Š x V): 120 x 80 x 73,2 cm
• Hrubá hmotnost: 49 kg
• Čistá hmotnost: 42,634 kg
• Hmotnost obalu: 6,366 kg
•
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