
 

 

Philips
5.1 home cinema

DVD
USB 2.0

HTD5540
Krachtig bioscoopgeluid 

met diep geluid
Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Deze Philips home cinema 
levert krachtige Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen 
en Full HD 1080p met DVD-weergave geven home entertainment ongekende power.

Geweldig geluid
• Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Nog meer genieten van al uw entertainment
• DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
• Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
• Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop
• Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur



 Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals 
geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt 
van de manier waarop het menselijke oor 
natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van 
een uitstekende geluidskwaliteit met 
levensechte spatial cues.

RMS-vermogen van 1000 W

Het RMS-vermogen van 1000 W levert 
geweldig geluid voor films en muziek

Speelt alles af

Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-
apparaten weer, ongeacht of het DVD's, 
VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het 
ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om 
mediabestanden te kunnen delen op uw TV of 

home cinema-systeem in uw eigen 
woonkamer.

HDMI voor HD-films

HDMI is een directe digitale verbinding voor 
digitale HD-video en digitale meerkanaals 
audio. Doordat het signaal niet naar analoog 
hoeft te worden omgezet, levert het een 
perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder 
enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen 
nu in echte HD-resolutie worden 
weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer 
details en natuurgetrouwere beelden.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals 
DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-
luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen 
met één afstandsbediening. EasyLink maakt 
gebruik van het HDMI CEC-
industriestandaardprotocol om functionaliteit 
tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. 
Met één druk op de knop kunt u alle 
aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig 
bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen 
kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Audio in

Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf 
uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop 
eenvoudig muziek afspelen via een handige 
aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen 
maar het audioapparaat aan te sluiten op de 
audio-ingang en dan kunt u genieten van uw 
muziek met de superieure geluidskwaliteit van 
het Philips home cinema-systeem.

DivX Ultra-gecertificeerd

Dankzij de ondersteuning voor DivX® kunt u 
gewoon op de bank genieten van DivX-
gecodeerde video's en films van internet, 
waaronder aangeschafte Hollywood-films. De 
DivX-media-indeling is een op MPEG-4 
gebaseerde compressietechnologie voor video 
waarmee u grote bestanden, zoals films, 
trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/
RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en 
kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified® 
Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra 
combineert DivX-weergave met geweldige 
functies zoals geïntegreerde ondertiteling, 
meerdere audiotalen, meerdere tracks en 
menu's in één handige bestandsindeling.
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•

Geluid
• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
• Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
• Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
• Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 166 W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W
• Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Origineel, 

Nieuws, Games
• Geluidsverbetering: Nachtstand

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 

satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
• Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-

inch
• Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150-

20 k Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range 

woofer van 3-inch
• Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20 k Hz
• Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 Full-range 

woofer van 3-inch
• Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150-20 

k Hz
• Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm

Optische afspeelmedia
• Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Stilstaande beelden weergeven
• Beeldverbetering: Roteren, Zoomen
• Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Beeld/scherm
• Beeldverbetering: Video upscaling

Bestandsformaat
• Video: avi, divx, mpeg, mpg
• Audio: MP3, wma
• Beeld: JPEG, BMP, GIF

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatische toewijzing van audio-invoer, 
Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met 
één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening, Stand-by

• HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

Connectiviteit
• Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, Hi-speed 

USB
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, 

Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische 
ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-
miniluidsprekeraansluitingen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• Aantal voorkeurzenders: 40

Vermogen
• Energieverbruik: 105 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires
• Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard 

STS3001
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Afstandsbediening, Brochure met juridische en 
veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 
Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde 
garantiekaart, 1 AAA-batterij

Afmetingen
• Middenluidspreker (b x h x d): 223 x 100 x 80 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 0,65 kg
• Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
• Voorluidspreker (b x h x d): 90 x 185 x 82 mm
• Gewicht van de voorluidspreker: 0,53 kg
• Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
• Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 247 x 242 x 

1090 mm
• Gewicht van de achterluidspreker: 2,72 kg
• Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
• Subwoofer (b x h x d): 178 x 303 x 343 mm
• Gewicht van de subwoofer: 3,66 kg
• Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Omdoos
• EAN: 87 12581 67788 6
• Brutogewicht: 16,2 kg
• Omdoos (L x B x H): 66,9 x 39,9 x 43 cm
• Nettogewicht: 14,4 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
• Gewicht van de verpakking: 1,8 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

66,9 x 43 x 39,9 cm
• EAN: 87 12581 67788 6
• Brutogewicht: 16,2 kg
• Nettogewicht: 14,4 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 1,8 kg
• Type schap: Leggen

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

36 x 5,8 x 33,6 cm
• Gewicht: 2,4 kg
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* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken 
van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

