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e dunste Blu-ray SoundBar met Ambisound tot nu toe

zeten van muziek
or het compleet meeslepende geluid en het elegante ontwerp past Ambisound 

rfect bij uw flatscreen-TV. De Philips home cinema SoundBar HTB9150 met vijf 
jlvolle versterkers en zes luidsprekers past in elke kamer, zonder rommelig te ogen.

De ultieme luisterervaring
• Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers
• Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek
• Dialoogversterker voor levensecht stemgeluid

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 102 cm (40") of groter
• Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking
• Superslank ontwerp met diepte van 87 mm, ideaal voor wandmontage

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
• Internetradio voor het genot van onlineradiozenders
• Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
• Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbelevenis
• Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten



 Ambisound-technologie

De Ambisound-technologie levert een 
fantastische multikanaals Surround-ervaring 
met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een 
meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt 
hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt 
en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. 
Ook heeft u geen last van rommel van 
meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound 
levert meer geluid met minder luidsprekers 
door het gecombineerde effect van het 
psycho-akoestische fenomeen, 
arrayverwerking en de precieze plaatsing van 
de driver.

Full HD 3D Blu-ray

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen 
woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 
3D maakt gebruik van de nieuwste generatie 
snel wisselende displays voor levensechte 

diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 
Full HD-resolutie. Met de speciale bril, 
waarvan het linker- en rechterglas synchroon 
met de wisselende beelden open en dicht gaan, 
wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw 
home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit 
een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-
ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-
ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna 
niet van de realiteit te onderscheiden.

Ingebouwde Wi-Fi
Met ingebouwde Wi-Fi kunt u uw media-
inhoud draadloos openen. Geen last meer van 
vierkante ogen dankzij het staren naar uw 
computerscherm. Ontspan en geniet op de TV 
in uw eigen woonkamer van uw favoriete 
mediabestanden.

Internetradio

Internetradio is een service voor audio-
uitzendingen via internet. Sommige 
internetzenders zijn gelieerd aan een 
traditioneel (terrestrial) radiostation of -
netwerk; andere internetzenders zijn 
onafhankelijk en bestaan alleen op internet. 
Met internetradio geniet u van toegang tot 
onlineradiozenders van over de hele wereld en 
kunt u luisteren naar allerlei genres, zoals 

nieuws, sport en entertainment, maar ook naar 
favoriete of specialistische zenders.

Directe 2D-naar-3D-conversie

Geniet van 3D-beleving in uw huis, terwijl u uw 
bestaande 2D-filmcollectie bekijkt. Directe 
3D-conversie gebruikt de modernste digitale 
technologie om 2D-video-inhoud te analyseren 
om onderscheid te kunnen maken tussen 
objecten op de voor- of achtergrond. Dit detail 
genereert een dieptekaart die standaard 2D-
videoformaten converteert naar spannende 
3D. In combinatie met uw compatibele 3D-TV 
bent u er nu klaar voor om Full HD 3D te 
ervaren.

RMS-vermogen van 600 W

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig 
geluid voor films en muziek
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• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor 
Geluid
• Philips-functie: Ambisound
• Equalizer-instellingen: MySound, Games, Film, 

Muziek, Nieuws, Origineel
• Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, 

Nachtstand, Treble- en basregeling, 
Dialoogversterker

• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

• Uitgangsvermogen middenluidspreker: 2 x 60 W
• Uitgangsvermogen Surround-luidspreker: 4 x 90 

W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 120 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 600 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit, 2 

geïntegreerde middenluidsprekers, 4 
geïntegreerde Surround-luidsprekers

• Drivers per middenluidspreker: 1 Full-range 
woofer van 2,5 inch

• Drivers per Surround-luidspreker: 2 Full-range 
woofers van 2,5 inch

• Frequentiebereik Surround-luidspreker: 150 - 
20.000 Hz

• Surround-luidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm
• Middenluidsprekerimpedantie: 8,0 ohm

Connectiviteit
• Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
• Zijaansluitingen: Music iLink, USB
• iPod/iPhone: iPod/iPhone (dock wordt afzonderlijk 

verkocht), via 3,5mm-Music iLink
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische 
ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 
1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-
dock, SD/SDHC-kaartsleuf

• MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtual 
Remote

Comfort

ondertiteling, Audio Return Channel, 
Automatische toewijzing van audio-invoer, 
Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één 
druk op de knop, Stand-by met één druk op de 
knop, Bediening via afstandsbediening

• HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud, Deep Color

Tuner/ontvangst/transmissie
• Internetradio
• Radioband: FM
• Aantal voorkeurzenders: 40
• RDS: Nieuws, Nieuws en verkeersinformatie, 

Zendernaam

Optische afspeelmedia
• Afspeelbare schijven: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD 

R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD 
+R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Beeld: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, flv, mkv, MP4, mpeg, mpg

Audioweergave
• Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Stilstaande beelden weergeven
• Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progressive JPEG, PNG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoomen

Beeld/scherm
• Philips-functie: CinemaPerfect HD
• Beeldverbetering: Direct van 2D naar 3D, HD 

(720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, 
Video upscaling

Ontwerp
• Wandmontage mogelijk
Vermogen
• Energieverbruik: 85 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,25 W

Duurzaamheid
• Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 927 x 150 x 87 mm
• Gewicht hoofdunit: 5 kg
• Subwoofer (b x h x d): 196 x 396,5 x 300 mm
• Kabellengte van de subwoofer: 4 m
• Gewicht van de subwoofer: 4,79 kg
• Verpakking (b x h x d): nog nader te bepalen mm
• Gewicht (incl. verpakking): 15,5 kg

Accessoires
• Compatibele accessoires: DCK3061-station voor 

iPod/iPhone, STS1100 tafelstandaard, STS1300 
vloerstandaard

• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-
antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, 
Afstandsbediening, Brochure met juridische en 
veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 
Wereldwijde garantiekaart

•
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