
 

 

Philips
DVD systém domáceho 
kina

HTS9810
Nie domáce kino, ale kino doma

so zvukom 9.1 Cinema
Ponorte sa do skvelého zvuku, obrazu a dizajnu. Vychutnajte si zvuk 9.1 Cinema - 
zabezpečuje Ambisound - ktorý vám dáva neprekonateľný zážitok filmového počúvania 
doma. HTS9810 je pre filmového odborníka čistá kráska a najlepší výkon.

Pripojte
• EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
• Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií

Počujte
• Zvuk 9.1 Cinema pre zvuk 9.1 surround len z 5 reproduktorov
• Dokonalá kvalita zvuku s jemnými kužeľovými výšk. repr. a DoubleBASS
• FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie

Zažite
• Bezdrôtové zadné reproduktory pre menší počet šnúr v izbe
• Ovládanie cez dotykovú obrazovku pre jednoduché prehrávanie a ovládanie hlasitosti
• Stĺpikové reproduktory v plnej výške pre ešte impozantnejší zvuk

Pozrite si
• Faroudja DCDi pre neuveriteľne ostré vysoko kvalitné video
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz



 Faroudja DCDi
Vychutnajte si neuveriteľne ostrý obraz vo 
vysokej kvalite na vašom TV s progresívnym 
riadkovaním so systémom Faroudja DCDi. 
Tento systém potláča rozmazané hrany, ktoré 
sa objavujú pri prehrávaní s bežným 
prekladaným riadkovaním, hlavne pri 
pohybujúcich sa objektoch - akčné scény tak 
vyzerajú úplne prirodzene. Pozdvihnite svoj 
divácky zážitok na vyššiu úroveň s čistejším a 
plynulejším obrazom.

Zvuk 9.1 Cinema
Zvuk 9.1 Cinema - zabezpečuje Ambisound - 
vytvára neprekonateľné celkové zvukové 
obklopenie, ktoré poskytujú moderné kiná. 
Bez preplnenia reproduktormi poskytuje zvuk 
9.1 Cinema neuveriteľný pocit, že na stranách 
miestnosti sa nachádzajú reproduktory. 
Vytvára zvuk kina priamo vo vašej obývačke a 
dodáva jedinečný obklopujúci zvuk, ktorý vás 
skutočne obalí.

Bezdrôtové zadné reproduktory
Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich 
umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. 
Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli 
vytvorené technológiou s nulovým rušením, 
poskytujú úplný priestorový zvuk bez 
neestetických káblových pripojení.

Easy Link
Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero 
zariadení pomocou jedného diaľkového 
ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je 
priemyselný štandard na zdieľanie funkcií 
medzi zariadeniami prostredníctvom kábla 
HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete 
súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia 
podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie 
ako pohotovostný režim a prehrávanie možno 
teraz ovládať úplne pohodlne.

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
Univerzálna sériová zbernica (USB) je 
štandardný protokol, ktorý sa používa na 

jednoduché prepojenie počítačov, periférnych 
zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia 
s vysokorýchlostným rozhraním USB majú 
rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na 
rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type 
rozhrania USB. S vysokorýchlostným 
pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše 
zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo 
fotografie a prehrať ich.

Funkcia MP3 Link
Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie 
súborov MP3 priamo z vášho prenosného 
multimediálneho prehrávača na vašom systéme 
domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 
prehrávač do zabudovaného konektora MP3 
Link a vychutnávať si hudbu vo formáte MP3 v 
špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje 
systém domáceho kina Philips. MP3 Link 
prenesie vašu prenosnú hudbu do pohodlia 
vašej obývačky.
HTS9810/12

Hlavné prvky
DVD systém domáceho kina



Dátum vydania  
2015-02-09

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36321
EAN: 87 12581 38933 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

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

www.philips.com
Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: FM anténa, Prepojovací 

kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové 
ovládanie, 2 skrutky pre upevnenie na stene, 
Manuál používateľa, Záručný list pre celosvetovú 
záruku, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel 
SCART, Kábel HDMI, Vstupný kábel pre MP3, 
Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na 
stenu

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-R/RW, USB 

jednotka Flash

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Vstup MP3, USB
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video 

výstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, HDMI 
výstup, Vzájomné prepojenie (do sieťového 
zdroja), SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV vstup 
(audio, konektor)

• Subwoofer (sieťový zdroj): Vstup AUX (cinch, 2 
páry), Koaxiálny digitálny vstup, FM anténa, 
Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky), 
Optický digitálny vstup

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

800 x 732 x 1200 mm
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

304,2 x 299,7 x 84,55 mm
• Hmotnosť prístroja: 2,74 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 322 x 425 x 322 mm
• Váha subwoofera: 12 7 kg

Reproduktory
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120 Hz-

20000 Hz
• Stredný reproduktor: 2 pásmový
• Meniče stredného reproduktora: 18 mm výškový 

reproduktor, 2 x 2,5" basové reproduktory
• Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
• Satelitný reproduktor: 2 pásmový, 4 stĺpové 

stojany, Magneticky tienené predné repro, 
Bezdrôtové zadné reproduktory

• Budiče satelitného reproduktora: 2 x 3" 
širokopásmový woofer, 18 mm výškový 
reproduktor, 2,5" basový reproduktor

• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 Hz-
20000 Hz

• Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20-120 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Typ subwoofera: Aktívny

Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Vzorkovanie videa, 

Faroudja DCDi, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 

1080p)

Príkon
• Spotreba energie: 180 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 20 Hz-20000 Hz
• Výstupný výkon (RMS): (@10%THD):8 x 75 W 

(predný/predný bočný/zadný/zadný bočný)+1 X 
100 W (stredný) + 1 X 100 W (Subwoofer)

• Odstup signálu od šumu: >95 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy 

"D", Ovládanie výšok a basov, ClearVoice (Čistý 
hlas), DoubleBass, Smart Surround

• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 
Dráma, Jazz, Rock, Digitálny, Hranie, Správy, Párty, 
Športy

• Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, 
Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Približovanie
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

jednotka Flash

Tuner/Príjem/Vysielanie
• RDS: Názov stanice
• Upevnenia tuneru: AM, FM

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 

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

• Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD-Video, 
Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

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

30,42 x 29,97 x 8,455 cm
• Hmotnosť: 2,74 kg
• Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 

30,42 x 30,594 x 13,52 cm
• Hmotnosť (so stojanom): 3.5 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 38933 8
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 80 x 73,2 x 120 cm
• Hmotnosť brutto: 49 kg
• Čistá hmotnosť: 42,634 kg
• Hmotnosť obalu: 6,366 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 38933 8
• Počet spotrebiteľských balení: 1
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 120 x 80 x 73,2 cm
• Hmotnosť brutto: 49 kg
• Čistá hmotnosť: 42,634 kg
• Hmotnosť obalu: 6,366 kg
•
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