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Home cinema met 
Ambisound

• DVD-weergave

HTS8150
Laat u verleiden door geluid

met Ambisound
Laat u verleiden door 5.1 Surround Sound uit een geïntegreerd, eendelig systeem. Deze 
SoundBar met Ambisound is geschikt voor elke ruimte en speciaal ontworpen voor 
buitengewone beeld- en geluidskwaliteit in combinatie met de Philips Aurea-TV.

Leven
• SoundBar met geïntegreerde luidsprekers, versterkers en DVD-speler
• Hetzelfde elegante en stijlvolle design als de Aurea-TV
• Geschikt voor elke Flat TV met optimaal formaat voor een TV van 42 inch of groter
• Bediening via touchscreen voor eenvoudig afspelen en volumeregeling

Aansluiten
• Sluit uw iPod aan voor het afspelen van media met schermbediening
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Horen en zien
• Ambisound voor 5.1 Surround Sound met minder luidsprekers
• Uitstekende geluidskwaliteit met zachte dome-tweeters en DoubleBASS
• DCDi van Faroudja voor video van hoge kwaliteit met haarscherpe beelden
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden



 SoundBar
De SoundBar is een complete alles-in-een 
home cinema-systeem dat een geweldig 5.1 
Surround Sound biedt voor een meeslepende 
filmervaring. Geïntegreerde luidsprekers, 
versterkers en een DVD-speler, het zit er 
allemaal op. U hebt niets anders meer nodig 
dan de SoundBar als aanvulling op uw TV. 
Geen gedoe met grote apparaten of snoeren, 
en toch een geweldige multikanaals 
geluidservaring, voor filmmomenten met 
familie en vrienden.

Sluit uw iPod aan
Met het docking-station dat bij het home 
theatre-systeem wordt geleverd, kunt u films, 
muziek en foto's vanaf uw iPod afspelen. 
Bovendien kunt u de iPod ermee bedienen en 
door de inhoud bladeren op uw TV-scherm en 
dat allemaal met de afstandsbediening van het 
home cinema-systeem. Het docking-station 
brengt draagbaar entertainment in uw huis, 
met optimaal gebruiksgemak.

Past perfect bij de Aurea-TV
Deze SoundBar straalt klasse uit in uw 
huiskamer en past bij de schitterende Aurea-

TV. Het apparaat zal iedereen verbazen met 
zijn design en prestaties. Geniet van een 
uitzonderlijke home entertainment-ervaring 
die perfect bij u past.

High-speed USB 2.0-koppeling
De Universal Serial Bus of USB is een 
protocolstandaard om PC's, randapparaten en 
consumentenelektronica-apparaten 
gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten 
hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 
480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van 
oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed 
USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-
apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de 
gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

EasyLink
Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals 
DVD-spelers, Blu-ray-spelers, 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.

Ambisound
De Ambisound-technologie levert een 
fantastische multikanaals Surround-ervaring 
met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een 
meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt 
hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt 
en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. 
Ook heeft u geen last van rommel van 
meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound 
levert meer geluid met minder luidsprekers 
door het gecombineerde effect van het 
psycho-akoestische fenomeen, 
arrayverwerking en de precieze plaatsing van 
de driver.

DCDi van Faroudja
Geniet van haarscherpe video van hoge 
kwaliteit op uw TV met Progressive Scan met 
DCDi van Faroudja. De functie vermindert 
kartelranden van standaard interlaced video, 
vooral bij bewegende beelden, waardoor 
actiescènes natuurlijk overkomen. Breng uw 
kijkervaring naar een hoger niveau met 
helderdere, vloeiendere beelden
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Beeld/scherm
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 

1080p), Video upscaling, DCDi van Faroudja

Geluid
• Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Stereo
• Geluidsverbetering: Smart Surround, DoubleBass, 

Treble- en basregeling, ClearVoice
• Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, 

Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Nieuws, Sport

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
• Luidsprekerdrivers: 2 zachte dome-tweeters van 1 

inch, 6 full-range woofers van 2,5 inch
• Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Subwoofertype: Actief
• Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
• Subwooferimpedantie: 4 ohm
• Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 
9

• Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW

• Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

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

Drive
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

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

Flash Drive
• Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, 

Roteren, Zoomen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• RDS: Zendernaam

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: 

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

Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB 
uit), TV-ingang (audio, cinch), Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met voeding)

• Subwoofer (voeding): FM-antenne, Digitale coax-
ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), Verbinding 
(met hoofdunit), Optische digitale ingang

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

1047 x 174 x 154 mm
• Gewicht van het apparaat: 8,9 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

322 x 425 x 322 mm
• Gewicht van de subwoofer: 12,7 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

1120 x 388 x 598 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 32 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, 

Gebruikershandleiding, Dock voor iPod, 
Afstandsbediening, Batterijen voor 
afstandsbediening, HDMI-kabel, Volledige scart-
kabel, MP3-lijningangkabel, FM-antenne, 
Verbindingskabel, Netsnoer, Muursteun, 
Wereldwijde garantiekaart

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
•

HTS8150/12

Specificaties
Home cinema met Ambisound
DVD-weergave

http://www.philips.com

