
 

 

Philips
5.1 home cinema

Blu-ray Discs afspelen

HTS7540
Breng de bioscoop naar uw huis

met Blu-ray Disc-weergave
Dankzij dit stijlvolle systeem met High Definition-weergave, Surround Sound en 
luidsprekers van topklasse waant u zich in een echte bioscoop. De afwerking in 
hoogwaardig aluminium maakt het een lust voor het oog.

Superieure luisterervaring
• Geavanceerde digitale versterker voor een helder en krachtig geluid
• DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
• Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid
• Clear Voice voor duidelijkere stemmen in films en muziek
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik
• Stijlvol ontwerp met aluminium afwerking en glazen standaarden

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
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen



 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.

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.

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.

Zachte dome-tweeters

Zachte dome-tweeters geven heldere hoge en 
mid-range-frequenties weer die de algehele 
helderheid van het geluid uit de luidsprekers 
verbeteren.

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.

Clear Voice

Vaak mist u net die belangrijke momenten in 
een gesprek of inspirerende songteksten. Het 
kost u moeite om de DVD terug te spoelen, 
maar als u dat niet doet, blijft u zich afvragen 
wat er nu werd gezegd. Clear Voice is een 
innovatieve audiotechnologie die stemmen 
aanzienlijk duidelijker weergeeft, of er nu 
wordt gesproken of gezongen. U hoort ieder 
woord en kunt dus optimaal genieten.

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

1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Totaal vermogen (RMS): 1000 W
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Frequentiebereik: 180-14.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Geluidssysteem: DTS, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Stereo
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, 

Nachtstand
• Equalizer-instellingen: Rock, Actie, Klassiek, 

Concert, Drama, Lounge, Games, Sport

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, 

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

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

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

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

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

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

Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM

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, Easy-Fit-

luidsprekeraansluitingen, Ethernet, Digitale coax-
ingang, Optische digitale ingang

Vermogen
• Stroomvoorziening: 120 - 230 V wisselspanning, 50 

- 60 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W
• Energieverbruik: 180 W

Luidsprekers
• Satellietluidspreker: 4 vloerstaande zuilen, Drie 

ingangen
• Satellietluidsprekers: Dome-tweeter van 18 mm, 2 

x 3-inch full range-woofer
• Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd, Drie 

ingangen
• Middenluidsprekers: 2 x 2,5 inch woofers, Dome-

tweeter van 18 mm
• Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 

20.000 Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Subwoofer: Uiterst efficiënte 8-inch woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 3 ohm
• Subwoofertype: Passief

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 

AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, 
Snelstartgids, Gebruikershandleiding, Wereldwijde 
garantiekaart, HDMI-kabel

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

435 x 64 x 341 mm
• Gewicht van het apparaat: 4 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 

98 x 1108 x 93 mm
• Gewicht van de Surround-luidspreker: 3,9 kg
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

370 x 104 x 87 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 1,3 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): 

1115 x 610 x 365 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 28 kg
•
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