
 

 

Philips
5.1 home cinema

DVD

HTS2511
Krachtige Surround Sound

uit compacte luidsprekers
Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer! Het Philips home 
cinema-systeem HTS2511 met compacte luidsprekers levert Dolby Digital Surround 
Sound voor home entertainment met power.

Geweldig geluid
• Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Nog meer genieten van al uw entertainment
• Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
• DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

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



 Zichtbare luidsprekerdrivers

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige 
Surround Sound

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 300 W

Het RMS-vermogen van 300 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.

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.

Modern ontwerp
Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur
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Geluid
• Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, 

Nieuws, Origineel
• Geluidsverbetering: Nachtstand
• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
• Uitgangsvermogen middenluidspreker: 50W
• Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 4 x 50 W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 50W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 

satellietluidsprekers
• Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150-

20 k Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20 k Hz
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
• Subwooferimpedantie: 8,0 ohm

Connectiviteit
• Aansluitingen aan voorzijde: Hi-speed USB
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale 
ingang, Digitale optische ingang, Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, FM-antenneaansluiting, 
scart-aansluiting

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

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

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

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

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

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Stilstaande beelden weergeven
• Compressie-indeling: JPEG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoomen

Vermogen
• Energieverbruik: 60 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 360 x 55 x 290 mm
• Gewicht hoofdunit: 2,40 kg
• Middenluidspreker (b x h x d): 84,5 x 89 x 89 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 0,28 kg
• Kabellengte van de middenluidspreker: 1 m
• Voorluidspreker (b x h x d): 84,5 x 89 x 89 mm
• Gewicht van de voorluidspreker: 0,28 kg
• Kabellengte van de voorluidspreker: 2 m
• Achterluidspreker (b x h x d): 84,5 x 89 x 89 mm
• Gewicht van de achterluidspreker: 0,28 kg
• Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
• Subwoofer (b x h x d): 160 x 267,5 x 265 mm mm
• Kabellengte van de subwoofer: 2 m
• Gewicht van de subwoofer: 2,5 kg
• Verpakking (b x h x d): 520 x 310 x 377 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 9 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 

Composite video-kabel, FM-antenne, 
Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met 
juridische en veiligheidsgegevens, 
Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, 
Wereldwijde garantiekaart
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