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 Philips. Os altifalantes 360Sound foram concebidos com diafragmas de som nas partes frontal e 

erais para encher uniformemente a sua divisão com som surround, tal como no cinema.

Som surround cinematográfico a partir de todos os ângulos
• 360Sound fornecido a partir dos diafragmas dos altifalantes de projecção frontal e lateral
• Subwoofer activo poderoso para uma verdadeira experiência cinematográfica
• Dolby digital e DTS para óptimo som surround

Concebido para melhorar o seu cinema em casa
• Design sofisticado com acabamento em alumínio de alta qualidade

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples
• Liga-se facilmente ao seu televisor com um único cabo
• Ligar dispositivos AV adicionais através de várias ligações áudio
• Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3



 360Sound
Extremamente diferente dos altifalantes de um 
sistema de cinema em casa 2.1 convencional, o 
360Sound tem um design único com três 
diagramas em cada altifalante satélite – um com 
projecção frontal e dois com projecção lateral, 
ajustados para um ângulo cuja projecção o 
rodeia com um som envolvente. Para além do 
princípio dos dipolos, a Philips utiliza um 
algoritmo patenteado para melhorar ainda 
mais o efeito de som abrangente. Construído 
com os melhores componentes acústicos, 
como tweeters de topo suave, ímanes em 
neodímio e amplificadores digitais de Classe D, 
o 360Sound fornece um som excepcional a 
partir de todos os ângulos – proporcionando-
lhe uma verdadeira experiência 
cinematográfica em sua casa.

Liga-se facilmente ao televisor

Liga-se facilmente ao seu televisor com um 
único cabo

Ligar dispositivos AV adicionais

Para desfrutar de um som surround 
cinematográfico em todo o seu 

entretenimento, pode ligar facilmente 
dispositivos de áudio/vídeo adicionais aos seus 
altifalantes do sistema de cinema em casa 
SoundHub. Ligue, por exemplo, um leitor Blu-
ray ou DVD ou uma consola de jogos, 
utilizando uma das ligações digitais ou 
analógicas disponíveis: entrada óptica, entrada 
coaxial ou 2 entradas AUX. Também pode 
ligar o seu leitor MP3 utilizando a ligação Music 
iLink na parte lateral.

Design sofisticado

O alumínio é uma afirmação de intenção 
criativa e o material moderno preferido por 
muitos dos melhores designers de decoração 
de interiores de todo o mundo. Leve mas 
resistente, o alumínio é um material autêntico 
que ajuda a criar designs verdadeiramente 
emblemáticos com perfis ultra finos e robustos 
que demonstram, na perfeição, a excelência da 
concepção. O resultado final são sistemas de 
cinema em casa que se destacam e chamam a 
atenção em qualquer divisão.

Entrada áudio

A entrada de áudio permite-lhe reproduzir 
facilmente a sua música directamente a partir 
do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou 
computador portátil através de uma ligação 
simples ao seu sistema de cinema em casa. 
Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de 
áudio para desfrutar da sua música com a 
qualidade de som superior do sistema de 
cinema em casa Philips.

Dolby digital e DTS

Entre no mundo digital e aproveite a sua 
música e os seus filmes ao máximo. Até a 
música estéreo tem um óptimo som, visto que 
o Dolby Digital e o DTS Digital Surround 
melhoram a música e os vídeos digitais, 
aumentando o som até conseguir um efeito 
surround verdadeiramente envolvente do seu 
altifalante de cinema em casa.

Subwoofer activo poderoso
Subwoofer activo poderoso para uma 
verdadeira experiência cinematográfica
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do subwoofer, Entrada coaxial digital, Entrada •
Som
• Definições do equalizador: Automática, Jogos, 

Filme, Música, Notícias, Original
• Melhoramento do som: Nivelador automático de 

volume, Intensificador de diálogos, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, Som MP3, 
Modo Nocturno, Controlos de Graves e Agudos

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Potência de saída do altifalante satélite: 150 W x 2
• Potência de saída do subwoofer: 100 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 400 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: 2 Altifalantes satélites
• Diagramas por altifalante satélite: 1 Tweeter de 

topo suave de 1", 1 Woofer de 2,5", 2 woofers de 
gama total de 2,5"

• Impedância do altifalante satélite: 6 ohms
• Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
• Tipo de subwoofer: Controlo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohms

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: Music iLINK
• Ligações posteriores: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída 

óptica digital
• Ligações dos subwoofers: Entradas dos altifalantes

Alimentação
• Consumo de energia: 55 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: <0,5

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 150 x 40,6 x 126 mm
• Peso da unidade principal: 0,4 kg
• Altifalante satélite (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
• Peso de altifalante satélite: 1,2 kg
• Comprimento do cabo do altifalante satélite: 5 m
• Subwoofer (L x A x P): 196 x 392 x 357 mm
• Peso do subwoofer: 6,8 kg
• Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
• Embalagem (L x A x P): 560 x 258 x 610 mm
• Peso incl. embalagem: 14,2 kg

Acessórios
• Acessórios compatíveis: Suportes para altifalantes 

STS9501, Suportes para montagem na parede 
STS9510

• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo óptico 
digital, Cabo Music iLINK, Cabo de alimentação, 
Manual de início rápido, Telecomando, Manual do 
utilizador, Folheto de garantia mundial
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