
 

 

Philips
2.1 home cinema

DVD-weergave

HTS5200
Bezeten van muziek

Levensecht geluid in perfecte stijl
Geniet nog meer van films, muziek en TV met geweldige Surround Sound! Dit 
multifunctionele home cinema-systeem met ingebouwde DVD-speler voegt kracht en 
elegantie toe aan al uw home entertainment.

Superieure luisterervaring
• Crystal Clear Sound voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
• Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid
• DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
• Het RMS-vermogen van 400 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Elegant ontwerp met fraaie materialen die passen bij uw Flat TV

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Weergave van DVD's en CD's, dus u kunt genieten van al uw films en muziek
• Scherpere HD-beelden met HDMI 1080p
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• Optioneel dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone



 Kristalhelder geluid

Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk 
geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals 
het hoort te klinken en zoals de artiest of 
regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear 
Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een 
actiefilm, musical of live-uitvoering is - 
getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. 
Philips home cinema-systemen met Crystal 
Clear Sound beperken de geluidsverwerking 
tot een minimum en behouden de zuiverheid 
van de oorspronkelijke audiocontent. Als 
resultaat worden uw oren getrakteerd op een 
grotere sonische accuratesse.

Zachte dome-tweeters

Zachte dome-tweeters geven heldere hoge en 
mid-range-frequenties weer die de algehele 
helderheid van het geluid uit de luidsprekers 
verbeteren.

Elegant ontwerp

Elegant ontwerp met fraaie materialen die 
passen bij uw Flat TV

DVD's en CD's afspelen

Weergave van DVD's en CD's, dus u kunt 
genieten van al uw films en muziek

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een 
protocolstandaard om PC's, randapparaten en 
consumentenelektronica-apparaten 
gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten 
hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 
480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van 
oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed 
USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-
apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de 
gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

RMS-vermogen van 400 W

Het RMS-vermogen van 400 W levert geweldig 
geluid voor films en muziek

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.

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.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Accessoires
• Compatibele accessoires: DCK3060-dock voor 

iPod/iPhone
• Meegeleverde accessoires: Batterijen voor 

afstandsbediening, Snelstartgids, FM-antenne, 
Afstandsbediening, Scart-converter, 
Luidsprekerkabels, Gebruikershandleiding, 
Videokabel, Wereldwijde garantiekaart

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

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

JPEG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoomen

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

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, JPG
• Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link, 

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

IN-2, Component Video-uitgang, Composite 
video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, 
Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-
antenneaansluiting, HDMI-uitgang, Aansluiting 
voor iPod-/iPhone-dock

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing 

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

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 434 x 253 x 129 mm
• Gewicht hoofdunit: 3,6 kg
• Satellietluidspreker (b x h x d): 114 x 316 x 

114 mm
• Gewicht satellietluidspreker: 1,03 kg
• Kabellengte satellietluidspreker: 2 m
• Subwoofer (b x h x d): 196 x 395 x 342 mm
• Gewicht van de subwoofer: 5,25 kg
• Kabellengte van de subwoofer: 4 m
• Verpakking (b x h x d): 397 x 406 x 578 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 13,16 kg

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
• Drivers per satellietluidspreker: 1 woofer van 3 

inch, 1 tweeter
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 3 ohm

Beeld/scherm
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen
• Energieverbruik: 100 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Geluid
• Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, 

Dolby Virtual Speaker, Nachtstand, Treble-, mid- 
en basregeling

• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS 
Digital Surround, Stereo

• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 400 W

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