
 

 

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg 
med Crystal Clear Sound

3D Blu-ray
dokkingstasjon for iPod/iPhone

HTS8562
Bli oppslukt i lyddetaljene fra hver eneste film
Opptatt av lyd
Med hjemmekinoanlegget HTS8562 med Crystal Clear Sound fra Philips kan du høre og sette 
pris på hver eneste lyddetalj, slik artisten eller regissøren så for seg! Hjemmekinoanlegget 
holder lydbehandlingen på et minimum og gjengir lydkilden presist og uten forvrengning.

Oppdag krystallklar lyd
• Førsteklasses soft dome-diskanthøyttalere for Crystal Clear Sound
• Perfekt akustikk med autokalibrering som synkroniserer høyttalerne
• Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
• Crystal clear sound for klar og detaljert lyd

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme
• Elegante høyttalere i aluminium og glass gir solid lyd
• Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot

Nyt all underholdningen
• HDMI-hub for tilkobling av HDMI-enheter for flott lyd og bilde
• Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst
• Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen
• Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse



 Førsteklasses soft dome-
diskanthøyttalere

Med Philips' Crystal Clear Sound kan du nå 
skille ut og sette pris på hver lille lyddetalj, slik 
det er meningen de skal høres, og slik artisten 
eller regissøren ville at du skulle høre dem. 
Crystal Clear Sound gjengir lydkilden – enten 
det er en actionfilm, en musikal eller en 
liveforestilling – ærlig, presist og uten 
forvrenginger. Philips' hjemmekinoanlegg med 
Crystal Clear Sound holder lydbehandlingen på 
et minimum, slik at renheten i det originale 
lydinnholdet bevares. Resultatet er en riktigere 
lyd.

Autokalibrering

Nå er det enkelt å justere det nye 
hjemmekinoanlegget fra Philips for å få en 
optimal lydopplevelse. Med et enkelt 
knappetrykk på fjernkontrollen starter du den 
intelligente og forhåndslastede 
lydkalibreringsprogramvaren, som sender ut 
testsignaler til høyttalerne. Disse signalene 
fanges opp og analyseres av mikrofonen for 
autokalibrering slik at de nødvendige 
justeringene kan gjøres, samtidig som 
avstanden mellom høyttalerne, lytteposisjoner, 

lydsignalenes lydstyrke og forsinkelsesrespons 
fra hver høyttaler tas i betraktning. På 60 
sekunder er lydopplevelsen i rommet 
forbedret og optimalisert.

HDMI-hub

HDMI-hub gir deg flere HDMI-innganger du 
kan bruke for enkelt å koble til andre enheter 
til hjemmekinoanlegget, for eksempel en 
spillkonsoll eller en HD-set-top-boks. Ved å 
koble til enhetene via HDMI-hub kan du nyte 
all underholdningen med høydefinisjonslyd og -
bilde.

Innebygd WiFi

Takket være innebygd WiFi kan du enkelt 
koble hjemmekinoanlegget direkte til 
hjemmenettverket, slik at du kan oppleve et 
stort utvalg av populære Internett-tjenester. 
Du kan oppleve noen av de beste 
webområdene som tilbyr filmer, bilder, 
informasjonsunderholdning og annet 
elektronisk innhold som er tilpasset TV-
skjermen din.

Full HD 3D-Blu-ray

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med 
en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den 
nyeste generasjonen av hurtig visning for 
virkelighetsnær dybde og realisme i Full 
1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen 
i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes 
ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller 
som er innstilt for å åpne og lukke den venstre 
og høyre linsen synkronisert med bildene som 
endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-
ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray 
gir også ukomprimert surroundlyd, slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Passer til TV i Cinema 
21:9 Gold-serien*
Passer til TV i Cinema 21:9 
Gold-serien
Skjem deg bort i en verden 
av underholdning med 

denne matchende Philips-TVen i Cinema 
21:9 Gold-serien. Denne 21:9 ultra 
widescreen-skjermen er i autentisk 
kinoformat, og er drevet av Ambilight, 
Easy3D og flervisning, så denne TVen gir 
deg den ideelle opplevelsen av 
widescreen-kino. Både TV og 
hjemmekinoanlegg kan betjenes med en 
fjernkontroll, og sammen gir dette settet 
deg den beste bilde- og lydytelsen med 
Philips Easylink via HDMI. I tillegg er begge 
laget av de samme materialene i samme 
utførelse for en perfekt visuell match!
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* Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du 
bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.
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