
 

 

Philips
DVD home cinema-
systeem

HTS6510
Geluid waar u in opgaat

met Ambisound
Met dit elegante en handige systeem, dat stijl en prestaties zonder gedoe combineert, 
kunt u eindeloos genieten van uren kijk- en luisterplezier. Dus ga er lekker voor zitten en 
geniet van films en muziek in uw eigen huiskamer.

Breng audio en video tot leven
• Ambisound voor Surround Sound via minder luidsprekers
• HDMI 1080i met High Definition video upscaling

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten
• MP3-lijningang voor het afspelen van muziek vanaf draagbare mediaspelers
• Directe aansluiting op USB geeft foto's en muziek weer vanaf USB-flashstations

Past overal, in elke levensstijl
• Het compacte ontwerp dat altijd past
• Snelle en eenvoudige installatie zonder gedoe
• Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid



 Ambisound
De Ambisound-technologie levert een fantastische 
multikanaals Surround-ervaring met minder 
luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-
geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich 
in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte 
van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel 
van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound 
levert meer geluid met minder luidsprekers door het 
gecombineerde effect van het psycho-akoestische 
fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing 
van de driver.

HDMI 1080i
HDMI staat voor High Definition Multimedia 
Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor 
digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. 
HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit 
zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar 
analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig 
compatibel met oudere versies van DVI (Digital 
Video Interface).

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.

Directe weergave vanaf USB
U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de 
USB-poort van uw DVD-systeem van Philips. Uw 
digitale muziek en foto's worden rechtstreeks vanaf 
het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste 
momenten delen met familie en vrienden.
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Kenmerken
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
•

Beeld/scherm
• D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i), 

Video upscaling, Progressive Scan

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 200 W + 1 x 100 W

Luidsprekers
• Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermde 

voorzijde
• Satellietluidsprekers: 3 x 2,5 inch full-range 

woofers
• Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 8 ohm
• Subwoofer: Uiterst efficiënte 8 inch woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Passief

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash 

Drive
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Media afspelen: DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB 

Flash Drive
• Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, 

Roteren, Zoom

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, AM

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Directe 

MP3-weergave, USB
• Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, S-

Video-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), 
SCART1 (CVBS, S-Video/RGB uit), AM/MW-
antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Digitale 
coaxiale ingang 2x, AUX-ingang, Component 
Video-uitgang, FM-antenne

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen 
voor afstandsbediening, Volledige SCART-kabel, 
MP3-lijningangkabel, AM-antenne, FM-antenne, 
Netsnoer, Luidsprekerkabels, Wereldwijde 
garantiekaart

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

340 x 70 x 330 mm
• Gewicht van het apparaat: 3,5 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 

320 x 124 x 101 mm
• Gewicht van de Surround-luidspreker: 2 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

220 x 370 x 470 mm
• Gewicht van de subwoofer: 7 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

559 x 418 x 524 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 17,34 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Energieverbruik: 100 W
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