
 

 

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

Blu-ray-plateavspilling

HTS7540
Gled deg over kraften i hjemmekino

med Blu-ray-plateavspilling
Systemet leverer HD-bilder og surroundlyd i en stilig utforming i aluminium av høy 
kvalitet. Høyttalerne gir Hi-Fi-surroundlyd for å gi deg en kinoopplevelse hjemme.

Uovertruffen lydopplevelse
• Avansert digital forsterker for klar og kraftig lyd
• DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass
• Soft dome-diskanthøyttalere for ren lyd og stemmeklarhet
• Clear Voice for tydeligere vokal i filmer og musikk
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Utformet for å forbedre rommet
• Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk
• Elegant utforming med aluminiumsutførelse og glasstativer

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
• BD-Live* (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
• EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
• Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon



 Dolby TrueHD og DTS-HD

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio 
Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-
platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles 
fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden 
slik de som laget den, vil at du skal høre den. 
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio 
Essential gjør underholdningsopplevelsen med 
høy definisjon komplett.

DoubleBASS-teknologi

DoubleBASS gjør at du kan høre selv de 
dypeste basstonene til tross for subwooferens 
kompakte størrelse. Den fanger opp lave 
frekvenser og gjenskaper dem i subwooferens 
hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn 
og bravur, noe som garanterer at du får en 
fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

Blu-ray-plateavspilling
Blu-ray-plater har kapasitet til å ta 
høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 

1920 x 1080-oppløsningen som definerer 
høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet 
detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes 
ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også 
ukomprimert surroundlyd – slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye 
lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør 
også at mange interaktive muligheter kan 
bygges inn. Sømløs navigering under avspilling 
og andre spennende funksjoner som 
hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til 
hjemmeunderholdningen.

Soft dome-diskanthøyttalere

Soft Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye 
og mellomtonefrekvenser som forbedrer den 
generelle lydklarheten fra høyttalerne.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live gir deg en enda større HD-verden. 
Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-
spilleren til Internett. Spennende nye ting som 

eksklusivt nedlastbart innhold, direkte 
begivenheter, live-chatting, spilling og handel på 
Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen 
med Blu-ray-avspilling og BD-Live.

Clear Voice

Altfor ofte går vi glipp av viktige øyeblikk i en 
samtale eller i inspirerende tekster i en sang. 
Ved å spole tilbake i DVDen forstyrres 
underholdningen, mens det å overse det som 
ble borte, gjør opplevelsen mindre. Clear 
Voice er nyskapende lydteknologi som øker 
klarheten betydelig i det som sies eller synges, 
enten det gjelder dialog eller sang. Den gjør at 
du får med deg hvert eneste ord, slik at du fullt 
ut kan glede deg over det du ser på.

EasyLink
Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter 
med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI 
CEC-protokoll som er bransjestandard, til å 
dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av 
HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du 
styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr 
samtidig. Funksjoner som standby og avspilling 
kan nå utrolig enkelt utføres.
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Bilde/skjerm
• D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progressive scan, Videooppskalering

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Total effekt (RMS): 1000 W
• D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
• Frekvensområde: 180–14000 Hz
• Signal/støy-forhold: > 65 dB
• Lydsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

Stereo
• Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, 

Nattmodus
• Equalizer-innstillinger: Rock, Action, Klassisk, 

Konsert, Drama, Lounge, Spill, Sport

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: 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

• Avspillingsmedier: DVD-Video, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, 
BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flashstasjon (FAT16/
32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (Dual 
Layer)

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, Audio CD, CD-

R/RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
• MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
• Bildeforbedring: Snu, Zoom, Lysbildefremvisning 

med musikkavspilling

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Høyhastighets USB, MP3-

linjeinngang
• Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, 

Komponentvideoutgang, Utgang for 
komposittvideo (CVBS), AUX-inngang, FM-
antenne, Easy-Fit-høyttalertilkobling, Ethernet, 
Koaksial digital inngang, Optisk digital inngang

Drift
• Strømforsyning: 120/230 VAC, 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,8 W
• Effektforbruk: 180 W

Høyttalere
• Satellitthøyttaler: 4 gulvpilarer, 3-veis
• Satellitthøyttalerelementer: 18 mm dome 

diskanthøyttaler, 2 x 3" bredbåndshøyttaler
• Impedans, satellitthøytt.: 6 ohm
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 

150–20 000 Hz
• Senterhøyttaler: Magnetisk skjermet, 3-veis
• Senterhøyttalerelementer: 2 x 2,5" basselementer, 

18 mm dome diskanthøyttaler
• Senterfrekvensområde: 150–20 000 Hz
• Impedans, senterh.: 3 ohm
• Subbasshøyttalerelement: 8" høyeffektswoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 40–150 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm
• Subbasshøyttalertype: Passiv

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, 

FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, 
Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, 
HDMI-kabel

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 435 x 64 x 341 mm
• Vekt, apparat: 4 kg
• Mål på surroundhøyttaler (B x H x D): 

98 x 1108 x 93 mm
• Vekt, surround-høyttaler: 3,9 kg
• Mål på senterhøyttaler (B x H x D): 

370 x 104 x 87 mm
• Vekt, senterhøyttaler: 1,3 kg
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

295 x 375 x 295 mm
• Vekt, subwoofer: 6,3 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 1115 x 610 x 365 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 28 kg
•
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