
 

 

Philips
Home theater 2.1 cu 
Ambisound

Redare DVD
Staţie de andocare pentru iPod 
inclusă

HTS6520
Sunet surround superior, fără dezordine

Pentru toate filmele şi muzica dvs.
Divertismentul nu a fost niciodată mai stilat cu acest sistem home theater multiplu pentru 
divertisment. Bucuraţi-vă de filmele şi muzica dvs. cu un sunet surround superior, graţie 
tehnologiei Philips Ambisound!

Experienţă audio superioară
• Tehnologia Ambisound pentru sunet surround cu mai puţine boxe
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat
• Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Staţie de andocare încorporată pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare



 Tehnologia Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet 
surround multicanal bogat din mai puţine 
difuzoare. Aceasta oferă o experienţă 
impresionantă a sunetului 5.1 fără 
constrângerile impuse de poziţia de ședere, 
forma și dimensiunile camerei și fără confuzia 
implicată de un număr mare de difuzoare și 
cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor 
psihoacustice, al procesării array și al 
poziţionării unităţilor sub anumite unghiuri, 
Ambisound furnizează mai mult sunet din mai 
puţine difuzoare.

Tehnologie DoubleBASS

DoubleBASS asigură faptul că veţi auzi chiar și 
cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de 
dimensiuni compacte. Captează frecvenţele 
joase și le recreează în domeniul audibil al 
subwooferului - oferind un sunet cu mai multă 
forţă și complexitate și făcându-vă să trăiţi o 
experienţă audio completă, fără compromisuri.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive cu ajutorul unei singure 
telecomenzi. Utilizează protocolul standard 
HDMI CEC pentru a partaja funcţionalitatea 
între dispozitive prin intermediul cablului 
HDMI. Prin atingerea unui buton, puteţi utiliza 
simultan toate echipamentele dumneavoastră 
activate și conectate la HDMI CEC. Funcţiile ca 
standby și play se pot efectua acum extrem de 
ușor.

FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 

amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.

HDMI 1080p
Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

Staţie de andocare încorporată pentru 
iPod/iPhone
O staţie de andocare încorporată pentru iPod/
iPhone vă permite să redaţi filme, muzică și 
fotografii de pe iPod/iPhone. Mai mult, puteţi să 
încărcaţi și controlaţi iPod-ul/iPhone-ul și să îi 
răsfoiţi conţinutul de pe ecranul televizorului - 
totul cu ajutorul telecomenzii sistemului home 
theater. Rezolvând problema cablurilor și 
conexiunilor stânjenitoare, portul integrat vă 
aduce acasă divertismentul portabil - cu o 
ușurinţă absolută.
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Redare video
• Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate 

flash USB
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Unitate flash USB
• Caracteristici superioare ale imaginii: Redare 

diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Upscaling video, Scanare 
progresivă

Sunet
• Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, 
FullSound

• Setări egalizator: Acţiune, Rock, Concert, Clasic, 
Dramă, Jazz, Jocuri, Petrecere, Sport, Știri

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 2 difuzoare orizontale
• Drivere boxe: 3 woofere full range de 2,5"
• Impedanţă boxe: 8 ohm
• Tip subwoofer: Activ
• Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 30-120 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• RDS: Nume post de radio

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare Line-in 

MP3, Conector de andocare
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 

Component, SCART1 (CVBS, ieșire RGB), Intrare 
TV (audio, RCA), Interconectare (la alimentator)

• Subwoofer (alimentator): Intrare digitală coaxială, 
Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Antenă FM, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Interconectare (la 
unitatea principală), Intrare digitală optică

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

590 x 493 x 366 mm
• Adâncime boxă (cu stand): 129 mm
• Înălţime boxă (cu stand): 113 mm
• Greutate difuzor (cu stand): 1,72 kg
• Lăţime boxă (cu stand): 336 mm
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

295 x 440 x 295 mm
• Greutate subwoofer: 10 kg
• Dimensiuni set (L x Î x A): 419 x 48 x 214 mm
• Greutate aparat: 1,7 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, Manual 

de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru 
telecomandă, Cablu Full SCART, Cablu audio, 
Antenă FM, Cablu de conectare, Cabluri boxe, 
Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, 
Certificat de garanţie internaţională

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: <0,3 W

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Green Flagship
•
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