
 

 

Philips
2.1 home cinema

Blu-ray Discs afspelen

HTS7200
Helder geluid tot in het kleinste detail

met Blu-ray Disc-weergave
Een volledig nieuwe HD-ervaring met dit stijlvolle Blu-ray home cinema-systeem van 
aluminium en glas. Zachte dome-tweeters in de hoogwaardige luidsprekers leveren 
superieur geluid en optimale helderheid. Films kijken zal nooit meer hetzelfde zijn.

Superieure luisterervaring
• Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid
• Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
• Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
• Het RMS-vermogen van 440 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Stijlvol ontwerp met aluminium afwerking en glazen standaarden
• Bediening via touchscreen voor eenvoudig afspelen en volumeregeling

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
• BD-Live* (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
• Deep Color voor levendige beelden in meer dan een miljard kleuren
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening



 Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde 
virtualiseringstechnologie voor geluid die een 
vol en meeslepend Surround Sound 
produceert via een systeem met twee 
luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke 
algoritmes repliceren de geluidskenmerken die 
in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving 
voorkomen op nauwgezette wijze. De 
weergave van DVD's is verbeterd door de 2-
kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke 
hoogwaardige stereobron wordt omgezet in 
levensecht, meerkanaals Surround Sound als 
de bron wordt gecombineerd met Dolby 
ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen 
extra luidsprekers, kabels of standaarden voor 
luidsprekers aan te schaffen om te kunnen 
genieten van een ruimtevullend geluid.

Blu-ray Discs afspelen

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens 
plaatsen, evenals afbeeldingen met een 
resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-
afbeeldingen. Beelden worden scherp 
weergegeven en komen tot leven, dankzij de 
heldere details en vloeiende bewegingen. Ook 
biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround 
Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer 
natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de 
grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook 
ruimte voor ingebouwde interactieve 
mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het 
afspelen en andere geweldige functies zoals 

pop-upmenu's geven een compleet nieuwe 
dimensie aan home entertainment.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog 
verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op 
internet en ontvang actuele content. Er staan u 
spannende nieuwe dingen te wachten, zoals 
exclusieve downloadbare content, live 
gebeurtenissen, live chatten, gaming en online 
winkelen. Geniet van High Definition bij de 
weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

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.

RMS-vermogen van 440 W

Het RMS-vermogen van 440 W levert geweldig 
geluid voor films en muziek

Dolby TrueHD en DTS-HD

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio 
Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid 
van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te 
onderscheiden van het origineel; u hoort dus 
wat de makers willen dat u hoort. Dolby 
TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential 
maken uw HD-entertainmentervaring 
compleet.

Deep Color

Het aantal kleuren waaruit onze wereld 
bestaat is niet te definiëren; er zijn ontelbaar 
veel verschillende tinten en kleurschakeringen. 
Wat u op uw TV-scherm ziet, is veel 
beperkter. Vaak lijken beelden dan ook niet 
natuurgetrouw. Deep Color geeft de 
werkelijke wereld op uw TV-scherm weer, 
met de vele miljoenen kleuren die u in het 
echte leven ook ziet. Uw kijkervaring is 
gekleurder dan ooit.
HTS7200/12

Kenmerken
2.1 home cinema
Blu-ray Discs afspelen



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Videoweergave
• Compressie-indelingen: avi, AVCHD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra, H.264, VC-1

• Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD-
video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/
SVCD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive (FAT16/
32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (Dual 
Layer)

• BD-regiocode: B
• DVD-regiocode: 2
• Verbeteringen van beeldkwaliteit: Video upscaling

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm
• D/A-converter: 12-bits/150 MHz
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid
• Totaal vermogen (RMS): 440 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 120 W, 200 W
• Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Geluidssysteem: Dolby True HD, Dolby Digital, 

Dolby Virtual speaker, Stereo, Dolby Prologic II, 
DTS

• Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Klassiek, 
Concert, Drama, Jazz, Sport

• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, 
Nachtstand

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

R/RW, USB Flash Drive
• Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, 

Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM

• RDS: Zendernaam
• Aantal voorkeurzenders: 40

Luidsprekers
• Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
• Subwooferimpedantie: 3 ohm
• Frequentiebereik subwoofer: 45 - 5000 Hz
• Subwoofertype: Passief
• Satellietluidsprekers: Dome-tweeter van 18 mm, 2 

x 3 inch

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed 

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

Component Video-uitgang, Composite video-
uitgang (CVBS), AUX-ingang, FM-antenne, Digitale 
coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, 
Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W
• Energieverbruik: 100 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, 

Snelstartgids, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, 
FM-antenne, Wereldwijde garantiekaart, HDMI-
kabel

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

360 x 72 x 345 mm
• Gewicht van het apparaat: 4,2 kg
• Breedte van de voorluidspreker: 130 mm
• Hoogte van de voorluidspreker: 362 mm
• Diepte van de voorluidspreker: 130 mm
• Gewicht van de voorluidspreker: 1,8 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

295 x 375 x 295 mm
• Gewicht van de subwoofer: 6,3 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

560 x 472 x 400 mm
•
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