
 

 

Philips
Home Theater

Reprodução de disco Blu-ray

HTS7520
Aproveite o cinema completo em sua casa
com reprodução de disco Blu-ray
Transmitindo imagens em alta definição e som surround, este sistema apresenta design 
moderno e acabamento em alumínio de alta qualidade. As caixas acústicas produzem som 
surround de alta fidelidade para que você tenha uma experiência cinematográfica em casa.

Experiência sonora superior
• Amplificador digital avançado para um som nítido e potente
• Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos
• Tweeters em domo macio para um som mais nítido
• Clear Voice para vozes mais claras em filmes e músicas
• FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Energy Star para eficiência elétrica e baixo consumo de energia
• Design moderno com acabamento em alumínio e painéis de vidro

Conecte e divirta-se
• Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p
• BD-Live* (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
• O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único controle remoto
• O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB



 Dolby TrueHD e DTS-HD MAE

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential fornecem o mais puro som de seus 
discos Blu-ray. O áudio reproduzido é 
praticamente indistinguível do áudio original 
gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir 
o que os criadores querem que você ouça. O 
DTS-HD Master Essential e o Dolby TrueHD 
completam sua experiência de entretenimento 
em alta definição.

Reprodução de disco Blu-ray

Discos Blu-ray têm a capacidade de 
transportar dados de alta definição, além de 
imagens na resolução 1920 x 1080, que geram 
imagens em alta definição. As cenas ganham 
vida, os detalhes parecem sair da tela, os 
movimentos são suaves e as imagens são 
extremamente nítidas. O Blu-ray também 
fornece som surround não compactado, 
tornando sua experiência de áudio 
inacreditavelmente real. A alta capacidade de 
armazenamento dos discos Blu-ray também 
permite a integração de recursos interativos. A 
navegação sem interrupções durante a 
reprodução e outros recursos empolgantes, 
como menus pop-up, trazem uma nova 
dimensão ao entretenimento doméstico.

Tecnologia DoubleBASS

O DoubleBASS garante que você escutará até 
os tons graves mais profundos emitidos pelos 
subwoofers compactos. Ele captura 
freqüências baixas e as recria na faixa audível 
do subwoofer, fornecendo som mais potente e 
incomparável e garantindo uma experiência de 
som completa e sem distorções.

BD-Live (Perfil 2.0)

O BD-Live abre ainda mais as portas para o 
mundo da alta definição. Receba conteúdo 
atualizado conectando o Blu-ray Disc player à 
Internet. Novidades empolgantes, como 
download de conteúdo exclusivo, eventos ao 
vivo, bate-papos em tempo real, jogos e 
compras online, esperam por você. Entre na 
onda da alta definição com a reprodução de 
disco Blu-ray e o BD-Live.

Tweeters em domo macio

Os tweeters em domo macio reproduzem 
freqüências médias e altas que aumentam a 
clareza geral do som das caixas acústicas.

Clear Voice

É comum perdemos momentos importantes 
de uma conversa ou de letras de música 
interessantes. Retroceder o DVD acaba com o 
clima e ignorar o trecho perdido diminui a 
diversão. O Clear Voice é uma tecnologia de 
áudio inovadora que aumenta 
significativamente a inteligibilidade das vozes, 
sejam faladas ou cantadas. Essa tecnologia 
garante que você ouvirá cada palavra, podendo 
aproveitar ao máximo o que está assistindo.

EasyLink

O EasyLink permite controlar vários 
dispositivos com um controle remoto. Ele usa 
o protocolo padrão da indústria HDMI CEC 
para compartilhar funcionalidades entre 
dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de 
um botão, você pode operar simultaneamente 
todos os seus equipamentos habilitados para 
HDMI CEC conectados. Funções como modo 
de espera e reprodução agora podem ser 
executadas com absoluta facilidade.
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Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits / 150 MHz
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de 
vídeo

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta em freqüência: 20 a 20.000 Hz
• Potência de saída (W RMS): 4 x 125 W RMS, 2 x 

250 W RMS
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe 

"D", Modo noturno
• Sistema de áudio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Estéreo
• Potência total (W RMS): 1000 W
• Ajustes do equalizador: Ação, Clássica, Concerto, 

Drama, Jogos, Lounge, Rock, Esportes

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, 

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

• Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de 
vídeo, BD-vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidade flash USB 
(FAT16/32), HDD USB (FAT32)

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WMA
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e 

VBR
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides 

c/reprodução de música, Zoom
• Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Conexão USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 

link
• Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída de vídeo 

componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), 
Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Antena FM, 
Saída de HDMI, Ethernet, Entrada digital coaxial, 

Entrada digital óptica

Alimentação
• Consumo de energia: 180 W
• Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,8 W

Caixas acústicas
• Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
• Alto-falante central: com proteção magnética, 

Bidirecional
• Drivers de alto-falante central: Tweeter em domo 

de 18 mm, Dois woofers de 2,5"
• Impedância do alto-falante central: 3 ohm
• Alto-falante de satélite: 2 pilares de base, 

Bidirecional
• Drivers de alto-falantes de satélites: Tweeter em 

domo de 18 mm, Woofers full range de 2x 3 pol.
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-

20000 Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
• Driver do subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta 

eficiência
• Faixa de freqüência do subwoofer: 40 a 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohm
• Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios
• Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, 

Guia para início rápido, Controle remoto, Manual 
do Usuário, Folheto de garantia mundial, Cabo 
HDMI

Dimensões
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

370 x 104 x 87 mm
• Peso do alto-falante central: 1,3 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1115 x 495 x 370 mm
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 64 x 341 mm
• Peso do aparelho: 4 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

295 x 375 x 295 mm
• Peso do subwoofer: 6,3 kg
• Peso, incluindo embalagem: 25 kg
• Profundidade da caixa acústica frontal: 247 mm
• Altura da caixa acústica frontal: 1108 mm
• Peso da caixa acústica frontal: 1,5 kg
• Largura da caixa acústica frontal: 247 mm
• Profundidade alto-falantes traseiros: 130 mm
• Altura dos alto-falantes traseiros: 324 mm
• Peso dos alto-falantes traseiros: 3,9 kg
• Largura dos alto-falantes traseiros: 130 mm
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da 
América Latina, exceto no Brasil.
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