
 

 

Philips
5.1 home cinema

3D-gerichte luidsprekers
HDMI 1080p

HTS5520
Bezeten van muziek

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! 
Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem HTS5520 voor al uw favoriete 
entertainment.

Geweldig geluid
• Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
• Het RMS-vermogen van 800 W levert geweldig geluid voor films en muziek
• DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden



 Schuine 3D-luidsprekers

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet 
alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de 
zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale 
luisterplek, zodat u kunt genieten van een 
meeslepend bioscoopgeluid.

RMS-vermogen van 800 W

Het RMS-vermogen van 800 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.

Slank ontwerp met hoogglanzende 
afwerking

Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking 
en unieke aanraakbediening

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor 
glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie 
kunnen nu in echte HD-resolutie worden 
weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer 
details en natuurgetrouwere beelden. 
Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een 
einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op 
vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze 

manier voor continu scherpe beelden. 
Bovendien zorgt HDMI voor een 
rechtstreekse digitale verbinding die zowel 
ongecomprimeerde digitale HD-video als 
digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, 
zonder dat deze eerst naar analoog moet 
worden omgezet. Hierdoor hebt u een 
perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig 
storingsvrij.

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.
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Accessoires
• Compatibele accessoires: STS1300 vloerstandaard
• Meegeleverde accessoires: Batterijen voor 

afstandsbediening, FM-antenne, HDMI-kabel, 
Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart

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

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

Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale 
ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-
antenneaansluiting, HDMI 1.3-uitgang, Scart

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 435 x 58 x 358 millimeter
• Gewicht hoofdunit: 3,56 kg
• Middenluidspreker (b x h x d): 280 x 95 x 

92 millimeter
• Gewicht van de middenluidspreker: 1,4 kg
• Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
• Voorluidspreker (b x h x d): 100 x 279,3 x 

103 millimeter
• Gewicht van de voorluidspreker: 1 kg
• Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
• Achterluidspreker (b x h x d): 100 x 279,3 x 

103 millimeter

• Gewicht van de achterluidspreker: 1 kg
• Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
• Subwoofer (b x h x d): 122,6 x 307 x 

369 millimeter
• Gewicht van de subwoofer: 3,76 kg
• Kabellengte van de subwoofer: 4 m
• Verpakking (b x h x d): 390 x 395 x 565 millimeter
• Gewicht (incl. verpakking): 15,6 kg

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 

satellietluidsprekers
• Middenluidsprekers: 2 x 3 inch full-range woofers
• Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 

20.000 Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Drivers per satellietluidspreker: 2 x 3 inch full-

range woofers
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 8 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 8 ohm

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

1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen
• Energieverbruik: 150 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 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, 

Nachtstand
• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS 

Digital Surround, Stereo
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 800 W

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