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2.1 home cinema met 
Ambisound

DVD-weergave
Met oplaadstation voor iPod

HTS6520
Superieure Surround Sound zonder de rommel
Voor al uw films en muziek
Entertainment was nog nooit zo stijlvol met dit multifunctionele home theatre-systeem. 
Met de Ambisound-technologie van Philips bent u verzekerd van superieur Surround 
Sound voor al uw favoriete films en muziek.

Superieure luisterervaring
• Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Geavanceerd ontwerp dat past bij elke Flat TV
• Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Geïntegreerd dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden



 Ambisound-technologie

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.

DoubleBASS-technologie

DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de 
diepste bastonen uit compacte subwoofers 
hoort. Het pikt de lage frequenties op en 
regenereert deze in het hoorbare bereik van 
de subwoofer, waardoor het geluid met kracht 
en flair wordt weergegeven en u kunt genieten 
van een volwaardige en onbeperkte 
luisterervaring.

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.

FullSound™

De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 
gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van muziek zonder 
vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en 
combineert de geroemde expertise van Philips 
op het gebied van muziekreproductie met de 
kracht van de hypermoderne Digital Signal 
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas 
met meer diepte en impact, helderder 
stemgeluid en instrumenten, en meer detail. 
Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, 

in levensecht geluid dat u van binnen voelt en 
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

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.

Geïntegreerd dock voor iPod/iPhone
Dankzij een geïntegreerd dock voor de iPod/
iPhone kunt u de films, muziek en foto's op uw 
iPod/iPhone afspelen. Bovendien kunt u met de 
afstandsbediening van uw home cinema-
systeem de iPod/iPhone opladen en bedienen, 
en de inhoud op uw TV weergeven. Het 
geïntegreerde dock maakt kabels en 
aansluitingen overbodig en brengt draagbaar 
entertainment moeiteloos naar uw huiskamer.

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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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: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

Flash Drive
• Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, 

Roteren, Zoomen

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

1080p), Video upscaling, Progressive Scan

Geluid
• Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Smart 

Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
• Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, 

Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Sport, Nieuws

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 2 horizontale luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 3 x 2,5 inch full-range woofers
• Luidsprekerimpedantie: 8,0 ohm
• Subwoofertype: Actief
• Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• RDS: Zendernaam

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

lijningang, Stationsaansluiting
• Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, 

Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB 
uit), TV-ingang (audio, cinch), Verbinding (met 
voeding)

• Subwoofer (voeding): Digitale coax-ingang, AUX-
ingang (cinch, 2 paar), FM-antenne, Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met 
hoofdunit), Optische digitale ingang

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

590 x 493 x 366 mm
• Diepte luidspreker (+ standaard): 129 mm
• Hoogte luidspreker (met standaard): 113 mm
• Gewicht luidspreker (met standaard): 1,72 kg
• Breedte luidspreker (met standaard): 336 mm
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

295 x 440 x 295 mm
• Gewicht van de subwoofer: 10 kg
• Afmetingen van set (B x H x D): 

419 x 48 x 214 mm
• Gewicht van het apparaat: 1,7 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen 
voor afstandsbediening, Volledige scart-kabel, 
Audiokabel, FM-antenne, Verbindingskabel, 
Luidsprekerkabels, Voedingskabel, Muursteun, 
Wereldwijde garantiekaart

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

Ecologische specificaties
• Green Flagship
•
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