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Philips Fidelio SoundHub
2.1 Hjemmebiograf med 
krystalklar lyd

3D Blu-ray
Diskantenhed af titanium

HTS9221
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etagende klarhed i alle lyddetaljer
sat af lyd

pdag krystalklar lyd med Philips nye HTS9221-SoundHub hjemmebiografsystem. 
aniumdiskanthøjttalere leverer utrolig klarhed i alle lyddetaljer. Begynd at nyde dine 
dlingsfilm og din yndlingsmusik, som det var meningen, de skulle høres.

Opdag krystalklar lyd
• Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd
• Diskantenhed af titanium til uforvrænget lyd i uovertruffen klarhed
• Premium-forstærkere i Klasse-D bevarer alle lydens detaljer
• Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse

Designet til at forbedre din biograf derhjemme
• Unikke højtalere med blotlagt diskantenhed til uforstyrret lyd
• Livsstilsdesign i børstet aluminium og glas i høj kvalitet

Nyd al din underholdning - helt enkelt
• Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
• Integreret dockingstation til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
• Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
• Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV



 Diskantenhed af titanium

Diskantenhederne, som er udført i titanium, er 
særdeles stabile og lette, hvilket sikrer 
uforvrænget lyd. Deres utrolige 
modstandskraft mod forvrængning samt 
resonansen, der fordeler sig over hele det 
hørbare frekvensområde, garanterer 
uovertruffent klare lyddetaljer.

Premium-forstærkere i Klasse-D

Philips' egne Premium-forstærkere i Klasse-D 
er designet til at bevare den originale lydkilde 
og give større nøjagtighed i lydsignalet. På den 
måde leveres akustiske detaljer i musik og film 
præcis som kunstneren eller instruktøren 
havde tiltænkt det.

Full HD 3D Blu-ray

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med 
et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den 
nyeste generation af hurtigskiftende 
skærmbilleder for at give ægte dybde og 
realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full 
HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, 

når du ser disse billeder gennem specielle 
briller, der er timet til at åbne og lukke højre 
og venstre linse synkront med de skiftende 
billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på 
Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj 
kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret 
lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Integreret dockingstation til iPod/
iPhone

En integreret dockingstation lader dig afspille 
film, musik og fotos fra din iPod/iPhone. 
Desuden kan du styre din iPod/iPhone og 
gennemse dens indhold på en TV-skærm - det 
hele via hjemmebiografens fjernbetjening. Slut 
med besværlige kabler og tilslutninger: Den 
integrerede dockingstation leverer bærbar 
underholdning i hjemmet - helt problemfrit.

Smart TV

Philips hjemmebiografsystemer med Smart TV 
giver dig et stort udvalg af forbedrede 
funktioner, herunder Net TV, DLNA og 
MyRemote. Net TV giver dig et stort udvalg af 
online-oplysninger og underholdning til dit TV. 
Vælg bare Net TV i startmenuen, og begynd at 
søge efter tjenester som video-on-demand-
butikker* for at finde de nyeste udgivelser i HD 
og TV-arkiver. Med DLNA kan du få adgang til 
fotos, musik og film, der er gemt på PC'en, 
direkte fra sofaen? Kan du ikke lige finde 

fjernbetjeningen? Så brug din smartphone eller 
din tablet PC til at styre din hjemmebiograf via 
Philips MyRemote-applikationen.

Perfekt match til TV* i 
Philips 9000-serien*
Perfekt match til TV i 
Philips 9000-serien
Øg din biografoplevelse i 
hjemmet med et 

matchende Philips-TV i 9000-serien. 
Dette 2011 3D-TV fik prisen som Best 
LCD-TV af EISA i de seneste 10 år. Det 
bringer innovation i billede og tilslutning. 
Den perfekte Pixel HD Engine og LED 
giver dig de mest naturlige billeder. 
Ambilight og 3DMax får film til at leve. 
Både TV og Home Theater kan 
kontrolleres fra kun én fjernbetjening, og 
det kombinerede sæt sikrer den bedste 
ydelse i billede og lyd med Philips Easylink 
via HDMI. Derudover er de begge 
designet med samme materialer og finish, 
der giver et perfekt visuelt match!

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
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Lyd
• Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, 

Original
• Lydforbedring: Dialogforbedring, DoubleBass, 

FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- 
og basregulering

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD 
High Resolution Audio

• Satelithøjttaleroutput: 135 W x 2
• Subwooferoutput: 230 W
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 500 W

Højttalere
• Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
• Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" diskantenhed i 

titanium, 2 x 3" full range-basenheder
• Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 

20.000 Hz
• Satellithøjttaler-impedans: 5 ohm
• Subwoofer-type: Aktiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB
• Integrerede tilslutninger: Dockingstation til iPod/

iPhone, Wi-Fi
• Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, 

Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial 
indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-
antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Mini Easy-Fit 
højttalerstik, Stik til SD/SDHC, Subwoofer-udgang

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af 

undertekster til 21:9-format, Audio Return 
Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, 
Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby 
med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

• HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Indholdstype, Deep Color

Tuner/modtagelse/transmission
• RDS: Stationsnavn
• Tunerbånd: FM
• Faste kanaler: 40

Medier til optisk afspilning
• Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD 

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat
• Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wav, wma
• Billede: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Audio Playback
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD

Stillbilledafspilning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressiv, PNG
• Billedforbedring: Rotér, Diasshow med 

musikafspilning, Zoom

Billede/display
• Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 

Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm
• Strømforbrug: 135 W
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed
• Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Elektronisk 

brugervejledning, Intet polyskum, Sojabaseret 
trykfarve

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 307 x 66 x 304 mm
• Vægt for hovedenhed: 3,87 kg
• Satellithøjttaler (B x H x D): 131 x 334 x 99 mm
• Satellithøjttalervægt: 1,2 kg
• Længde på satellithøjttalerkabel: 3 m
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
• Subwoofers vægt: 5,3 kg
• Subwoofer-kabellængde: 3 m
• Emballage (B x H x D): 570 x 413 x 400 mm
• Vægt inkl. emballage: 16,6 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-

antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, 
Folder om sikkerhed og lovgivning, 
Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Matchende Philips-TV*
• 9000-serien: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 

46PFL9606, 52PFL9606
•
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* Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra 
Philips.

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land 
ved at besøge www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

