
 

 

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS9810
ไม่ใช่แค่การชมภาพยนตร์ที่บ้าน แต่เป็นการนำโรงภาพยนต์มายังบ้านคุณ
ด้วย 9.1 Cinema Sound
ดื่มด่ำในพลังเสียง ภาพ และดีไซน์อันอลังการ หลงใหลไปกับ 9.1 Cinema Sound 
อันเปี่ยมด้วยพลัง Ambisound ที่ให้คุณสัมผัสสุดยอดประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่บ้าน 
HTS9810 จึงเป็นความงามอันบริสุทธิ์ และการแสดงที่เหนือชั้นสำหรับคอหนัง

สัมผัสพลังเสียง
• 9.1 Cinema Sound ให้เสียงเซอร์ราวด์ 9.1 แชนเนลจากลำโพงเพียง 5 ตัว
• คุณภาพเสียงดีเยี่ยมด้วยทวีตเตอร์แบบ Soft Dome และ DoubleBASS
• FullSound™ นำประสบการณ์ฟังซีดีสู่ MP3

สด
• ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ
• ระบบควบคุมการทำงานแบบหน้าจอสัมผัสที่สามารถควบคุมการเล่นและระดับเสียงได้ไม่ยุ่งยาก
• ลำโพงตั้งพื้นแบบ Full length เพื่อเสียงอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น

ดู
• Faroudja DCDi เพื่อวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความคมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ
• HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

เชื่อมต่อ
• EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
• USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา



 Faroudja DCDi
'เพลิดเพลินไปกับภาพวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความ
คมชัดเหลือเชื่อในโทรทัศน์ความละเอียดสูงพิเ
ศษด้วยเทคโนโลยี Faroudja DCDi 
คุณสมบัติลดรอยหยักที่เกิดขึ้นเมื่อชมภาพวิดีโอ
แบบสลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพเคลื่อนไหว 
จึงให้ภาพเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติ 
ทำให้ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ของคุณ
ไปสู่ภาพที่สดใส และนุ่มนวลขึ้นอีกระดับหนึ่ง

9.1 Cinema Sound
9.1 Cinema Sound อันทรงพลังจาก Ambisound 
สร้างบรรยากาศพลังเสียงรอบทิศขั้นสูงสุดที่ใช้ใ
นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย 
เนื่องจากไม่มีลำโพงหลายตัวให้รำคาญสายตา 
9.1 Cinema Sound 
จึงทำให้คุณยากที่จะเชื่อว่ามีลำโพงอยู่ตามด้าน
ข้างของห้อง 
นอกจากนี้ยังนำระบบเสียงในโรงภาพยนตร์มาไ
ว้ในห้องนั่งเล่นของคุณ 
และส่งพลังเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีพลังเสียงใดเส
มอเหมือนโอบล้อมคุณไว้อย่างแท้จริง

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวในการจัดวางลำโพง 
เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์รา
วด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

EasyLink
EasyLink 
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้
วยรีโมทหนึ่งเดียว 
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI 
CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 
ผ่านสาย HDMI 
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว 
ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

USB 2.0 Link ความเร็วสูง
Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายด

ายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง 
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ 
Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 
Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 
12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB 
แล้วเลือกภาพยนต์ เพลงหรือภาพ 
แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

ช่องเชื่อมต่อ MP3
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณเล่นไฟล์ MP3 
บนระบบโฮมเธียเตอร์ได้โดยตรง 
เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาของคุณกับแจ็คในตัวของช่องเชื่อมต่
อ MP3 คุณจะเพลิดเพลินกับเพลง MP3 
ด้วยคุณภาพเสียงสุดยอดที่ส่งผ่านระบบโฮมเธียเ
ตอร์ของ Philips ช่องเชื่อมต่อ MP3 
จึงนำบทเพลงแบบพกพาของคุณไปยังห้องนั่งเล่
นอันแสนสบายในบ้านคุณ
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, Faroudja DCDi, 
ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 20Hz-20000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >95 dB
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, ClearVoice, 
DoubleBass, Smart Surround

• กำลังขับ (RMS): (@10%THD):8x75W (หน้า/
ด้านหน้า/หลัง/ด้านหลัง)+1X100W(ตรงกลาง) + 
1X100W(ซับวูฟเฟอร์)

• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Drama, 
Jazz, Rock, Concert, ดิจิตอล, เล่นเกมส์, ข่าวสาร, 
ปาร์ตี้, กีฬา

• ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 
Prologic II, DTS, สเตอริโอ

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, ิวิดีโอ CD/SVCD, CD-R/

CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV 9
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ 

USB
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

แฟลชไดรฟ์ USB
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, FM
• RDS: ชื่อสถานี

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: สัญญาณเข้า MP3, 

USB
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), 
ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุต HDMI, เชื่อมต่อ 
(กับ Power Box), TV in (audio, cinch)

• ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): AUX In (cinch, 2 คู่), 
โคแอกเซียลดิจิตอลอินพุต, เสาอากาศ FM, เชื่อมต่อ 
(กับตัวเครื่อง), อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
• การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

ลำโพง
• ลำโพงแซทเทิลไลท์: 2 ทาง, 4 Floor standing pillars, 

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย, ฉนวนแม่เหล็กด้านหน้า
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: 

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 3" x 2, ทวีตเตอร์ 
Dome 18 มม., วูฟเฟอร์ 2.5 นิ้ว

• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120Hz-
20000 เฮิร์ตซ์

• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม
• ลำโพงตัวกลาง: 2 ทาง
• ตัวขับลำโพงกลาง: ทวีตเตอร์ Dome 18 มม., 

วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
• ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120Hz-20000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20-120 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 

รีโมทคอนโทรล, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, เสาอากาศ 
FM, สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, 
ใบรับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, 
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, 
สายสัญญาณเข้า MP3, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง

ขนาด
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

800 x 732 x 1200 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

304.2 x 299.7 x 84.55 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 2.74 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

322 x 425 x 322 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12.7 กก.

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 49 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

120 x 80 x 73.2 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 42.634 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 6.366 กก.
• EAN: 87 12581 40516 8
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

80 x 73.2 x 120 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 49 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 42.634 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 6.366 กก.
• EAN: 87 12581 40516 8
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
• ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

30.42 x 29.97 x 8.455 ซม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 
30.42 x 30.594 x 13.52 ซม.

• น้ำหนัก: 2.74 กก.
• น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 3.5 กก.
•
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* หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกวา่ 85 เดซิเบล 
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ

http://www.philips.com

