
 

 

Philips
Cinema em Casa 2.1 com 
Ambisound

Reprodução de DVD
Base para iPod incluída

HTS6520
Estupendo som surround sem confusões

Para todos os seus filmes e música
O entretenimento nunca teve tanto estilo como com este sistema de cinema em casa 
multi-entretenimento. Desfrute dos seus filmes e música com som surround de qualidade 
superior, graças à tecnologia Ambisound da Philips!

A melhor experiência de audição
• Tecnologia Ambisound para um som surround com menos altifalantes
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Design sofisticado para qualquer televisor plano
• Ecrã táctil para uma reprodução e controlo do volume intuitivos

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Base integrada para iPod para reprodução com controlo no ecrã
• A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
• O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único telecomando
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas



 Tecnologia Ambisound

A tecnologia Ambisound produz um som 
surround multicanais verdadeiramente 
envolvente com um número reduzido de 
altifalantes. Proporciona uma experiência 
sonora imersiva de 5.1 independentemente da 
posição ou do tamanho/dimensões da sala e 
sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. 
Através de uma combinação de efeitos psico-
acústicos, de um conjunto de processamento e 
do posicionamento do controlador num 
ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais 
som com menos altifalantes.

Tecnologia DoubleBASS

O DoubleBASS garante que ouve os graves 
mais profundos com subwoofers compactos. 
Capta as frequências baixas e recria-as dentro 
dos parâmetros audíveis do subwoofer, 
proporcionando som com mais "boom" e 

elegância, e garantindo-lhe uma experiência 
auditiva plena e sem compromissos.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários 
dispositivos com um telecomando. Utiliza o 
protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, 
para partilhar funcionalidades entre 
dispositivos através do cabo HDMI. Com o 
toque de um botão, pode operar 
simultaneamente todos os equipamentos 
HDMI CEC ligados. Funções como modo de 
espera e reproduzir podem agora ser levadas a 
cabo com total facilidade.

FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips 
restaura fielmente os detalhes sonoros da 
música em MP3 comprimida, enriquecendo 
significativamente e melhorando o som, para 
que possa apreciar a música em CD sem 

quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina os reconhecidos 
conhecimentos da Philips na reprodução 
musical com o poder da última geração do 
Digital Signal Processor (DSP). Como 
resultado são obtidos graves mais cheios, com 
mais impacto e profundidade e clareza das 
vozes e dos instrumentos. Redescubra a 
música em MP3 comprimida num som realista 
que lhe tocará a alma e dará movimento aos 
seus pés.

HDMI 1080p
A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento 
oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível 
desfrutar dos filmes em definição padrão no 
esplendor da Alta Definição - com mais 
detalhes e imagens mais realistas. O 
varrimento progressivo (representado pelo "p" 
em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos 
ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além 
disso, a HDMI estabelece uma ligação digital 
directa que pode transportar vídeo digital em 
Alta Definição descomprimido e áudio digital 
multicanais, sem conversões para analógico - 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Base integrada para iPod
Uma base integrada permite-lhe reproduzir 
filmes, música e fotografias através do seu iPod. 
Além disso, pode controlar o iPod e percorrer 
o seu conteúdo no ecrã do televisor utilizando 
o telecomando do sistema de cinema em casa. 
Dispensando cabos e ligações incómodos, a 
base integrada proporciona entretenimento 
portátil com grande facilidade.
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http://www.philips.com

