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Cinema Sound

 um fantástico som, imagem e design. Mergulhe em Cinema Sound 9.1 - com 

mbisound - que lhe proporciona a melhor experiência sonora de cinema em 

9810 é pura beleza e desempenho superior para o cinéfilo.

Link para facilidade de controlo dos dispositivos ligados por HDMI CEC
gação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz multimédia de unidades flash USB
gação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis

inema Sound para som surround 9.1 de 5 altifalantes
lente qualidade de som com os tweeters de cúpula macia e DoubleBASS
ound™ transporta a experiência auditiva dos CD para os MP3

alantes traseiros sem fios para ter menos fios em casa
trolos no ecrã táctil para uma fácil reprodução e controlo do volume
alantes de torre de grandes dimensões para um som impressionante

i Faroudja para um vídeo de alta qualidade incrivelmente nítido
I 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
 

Philips
Sistema de cinema em casa 
DVD

HTS9810



 

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Antena FM, Cabo de 

interligação, Manual de início rápido, 
Telecomando, Parafusos para montagem na 
parede x2, Manual do Utilizador, Folheto de 
garantia World Wide, Pilhas para telecomando, 
Cabo Full SCART, Cabo HDMI, Cabo de entrada 
de linha MP3, Cabo de alimentação, Suporte para 
montagem na parede

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-R/RW, 

Unidade Flash USB

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada MP3, USB
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de 

Vídeo Componente, Conect. de altifal. fáceis de 
encaixar, Saída HDMI, Interligação (a caixa de 
alimentação), SCART1 (saída CVBS, RGB), 
Entrada de TV (áudio, cinch)

• Subwoofer (caixa de alimentação): Entrada AUX 
(cinch, 2 pares), Entrada digital coaxial, Antena 
FM, Interligação (à unidade principal), Entrada 
digital óptica

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

800 x 732 x 1200 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

304,2 x 299,7 x 84,55 mm
• Peso do conjunto: 2,74 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

322 x 425 x 322 mm
• Peso do subwoofer: 12,7 kg

Altifalantes
• Limites freq central: 120 Hz-20000 Hz
• Altifalante Central: 2 sentidos
• Controladores do altifalante central: Tweeter de 

topo de 18 mm, Woofers 2 x 2,5"
• Impedância do altifalante central: 4 ohm
• Altifalante Satélite: 2 sentidos, 4 Suportes de chão, 

Frente com revestimento magnético, Altifalantes 
traseiros sem fios

• Controladores altifalante satélite: Woofer full 
range de 2x 3", Tweeter de topo de 18 mm, 
Woofer de 2.5 pol.

• Limites freq do altifalante satélite: 120 Hz-
20000 Hz

• Impedância do altifalante satélite: 6 ohm
• Controlador do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de 

grande alcance
• Limites de freq do subwoofer: 20-120 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Tipo de subwoofer: Controlo

Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Melhoramento de 

vídeo, DCDi Faroudja, Alta definição (720p, 1080i, 
1080p)

Potência
• Consumo de energia: 180 W

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

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Frequência de resposta: 20 Hz-20000 Hz
• Potência de saída (RMS): (@10%THD):8x75W 

(Dianteiro/Dianteiro lateral/Traseiro/Traseiro 
lateral)+1X100W(Central) + 
1X100W(Subwoofer)

• Relação sinal/ruído: > 95 dB
• Melhoramento do Som: Amplificador Digital de 

Classe "D", Controlos de Graves e Agudos, 
ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround

• Definições do Equalizador: Acção, Classic, 
Concerto, Drama, Jazz, Rock, Digital, Jogos, 
Notícias, Festa, Desporto

• Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 
Pro Logic II, DTS, Estéreo

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom
• Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Unidade Flash USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• RDS: Nome da Estação
• Bandas do Rádio: AM, FM

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, 
WMV 9

• Suporte de Reprodução: CD-R/CD-RW, DVD-
Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

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

30,42 x 29,97 x 8,455 cm
• Peso: 2,74 kg
• Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 

30,42 x 30,594 x 13,52 cm
• Peso (com suporte): 3,5 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 38933 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

80 x 73,2 x 120 cm
• Peso bruto: 49 kg
• Peso líquido: 42,634 kg
• Tara: 6,366 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 38933 8
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 

120 x 80 x 73,2 cm
• Peso bruto: 49 kg
• Peso líquido: 42,634 kg
• Tara: 6,366 kg
•

Sistema de cinema em casa DVD
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