
 

 

Philips
Digitale A/V-receiver

HTR5204
Uitbreiding en vereenvoudiging 

van uw home entertainment
Wilt u uw DVD-speler of DVD-recorder in een compleet home entertainment-systeem 
veranderen? Sluit ze gewoon aan op dit stijlvolle digitale receiversysteem voor een audio/
video-ervaring zoals in een bioscoop en een accurate muziekweergave.

Breng audio tot leven
• Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid
• DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
• 5.1-kanaals audio-ingang voor een beter geluid uit andere apparaten

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten
• MP3-lijningang voor het afspelen van muziek vanaf draagbare mediaspelers
• Ingebouwde FM/MW-tuner

Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Snelle en eenvoudige installatie zonder gedoe
• Gekleurde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie



 MP3-lijningang
MP3-lijningang maakt gebruik van Plug & Play-
technologie waarmee u MP3-inhoud rechtstreeks 
kunt weergeven op uw home cinema-systeem door 
simpelweg uw draagbare MP3-speler aan te sluiten 
op de ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting. U kunt 
nu genieten van de uitstekende geluidskwaliteit van 
uw Philips home cinema-systeem terwijl u uw 
favoriete muziek afspeelt met uw draagbare MP3-
speler.

Geavanceerde klasse D-versterker
Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en 
krachtig geluid

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder 
zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer 
nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie 
te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround 
Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk 
gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby 
ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-
verwerking vanaf elke stereobron.

5.1-kanaals audio-ingang
5.1-kanaals audio-ingang voor een beter geluid uit 
andere apparaten

Ingebouwde FM/MW-tuner
Ingebouwde FM/MW-tuner

Snelle en eenvoudige installatie
Snelle en eenvoudige installatie zonder gedoe

Easy-fit™-aansluitingen
De gekleurde aansluitingen zorgen voor een 
eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om de 
luidsprekers en subwoofer aan te sluiten op het 
home entertainment-systeem. U hoeft alleen de 
aansluitingen in de juiste kleur aan de achterkant van 
de centrale eenheid te steken.
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Kenmerken
• Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm • Gewicht (incl. verpakking): 11,8 kg
•

Geluid
• Totaal vermogen (RMS): 600 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 6 x 115 W
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Frequentiebereik: 150 - 18.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Klasse 

'D' digitale versterker, Nachtstand
• Equalizer-instellingen: Concert, Drama, Actie, 

Klassiek, Jazz, Rock, Digitaal, Sci-Fi

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: MW, FM
• RDS: Zendernaam
• Aantal voorkeurzenders: 40

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: 

Hoofdtelefoonuitgang, MP3-lijningang
• Aansluitingen aan de achterkant: AM/MW-antenne, 

AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang 2x, Digitale 
optische ingang 2x, Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, TV-ingang 
(audio, cinch)

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Energieverbruik: 100 W
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Luidsprekers
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz

• Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
• Middenluidspreker: Drie ingangen, Magnetisch 

afgeschermd
• Middenluidsprekers: 1 x 2 inch tweeter, 2 x 2,5 

inch woofers
• Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
• Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 

20.000 Hz
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
• Subwooferimpedantie: 8 ohm
• Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Audiokabel, Coaxiale 

digitale audiokabel, Gebruiksaanwijzing, 2 AAA-
batterijen, AM-antenne, FM-antenne, Netsnoer, 
Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde 
garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

435 x 55 x 324 mm
• Gewicht van het apparaat: 2,8 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 

95,5 x 198 x 75 mm
• Gewicht van de Surround-luidspreker: 0,62 kg
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

435 x 93,5 x 67 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 1,28 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

159,5 x 355,5 x 370 mm
• Gewicht van de subwoofer: 4,78 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

550 x 496 x 310 mm
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