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Philips Fidelio SoundHub
2.1 home cinema met 
kristalhelder geluid

3D Blu-ray
Titanium tweeters
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dembenemend heldere geluidsdetails
zeten van muziek

ntdek het kristalheldere geluid van het nieuwe Philips SoundHub home cinema-systeem 
S9221. Geluidsdetails zijn verbazingwekkend helder dankzij de titanium tweeters. 
niet van uw favoriete films en muziek zoals ze bedoeld waren.

Betoverend geluid
• Kristalhelder geluid voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
• Titanium tweeters voor onvervormd, kristalhelder geluid
• Premium klasse D-versterkers voor behoud van alle geluidsdetails
• Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop
• Unieke speakers met zichtbare tweeter voor storingsvrije audio
• Stijlvol kwaliteitsontwerp in geborsteld aluminium en glas.

Nog meer genieten van al uw entertainment
• Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
• Geïntegreerd dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
• Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
• Smart TV voor onlineservices en toegang tot multimedia op TV



 Titanium tweeters

De gezamenlijk ontwikkelde tweeters van 
titanium zijn zeer robuust en licht, en staan 
garant voor onvervormd geluid. De 
ongelooflijke bestendigheid tegen vervorming 
en resonantie in het gehele hoorbare 
frequentiebereik zorgt voor kristalheldere 
weergave van alle geluidsdetails.

Premium klasse D-versterkers

De premium klasse D-versterkers van Philips 
zijn speciaal ontwerpen om het 
oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via 
een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, 
waardoor alle akoestische details in muziek en 
films precies zo worden overgebracht als de 
artiest of regisseur heeft bedoeld.

Full HD 3D Blu-ray

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen 
woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 
3D maakt gebruik van de nieuwste generatie 
snel wisselende displays voor levensechte 
diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 
Full HD-resolutie. Met de speciale bril, 

waarvan het linker- en rechterglas synchroon 
met de wisselende beelden open en dicht gaan, 
wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw 
home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit 
een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-
ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-
ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna 
niet van de realiteit te onderscheiden.

Geïntegreerd dock voor iPod/iPhone

Dankzij een geïntegreerd dock voor de iPod/
iPhone kunt u de films, muziek en foto's op uw 
iPod/iPhone afspelen. Bovendien kunt u met de 
afstandsbediening van uw home cinema-
systeem de iPod/iPhone opladen en bedienen, 
en de inhoud op uw TV weergeven. Het 
geïntegreerde dock maakt kabels en 
aansluitingen overbodig en brengt draagbaar 
entertainment moeiteloos naar uw huiskamer.

Smart TV

Philips home cinema-systemen met Smart TV 
bieden een scala aan geavanceerde functies, 
zoals Net TV, DLNA en MyRemote. Net TV 
brengt allerlei online-informatie en 
entertainment naar uw TV. Selecteer gewoon 
Net TV in het startmenu om gebruik te maken 
van services voor de nieuwste HD VOD-
releases* en gemiste uitzendingen. Met DLNA 
hebt u vanaf de bank toegang tot foto's, muziek 
en films op uw PC. Kunt u de afstandsbediening 
niet vinden? Gebruik uw smartphone of tablet-

PC om uw home cinema te bedienen via de 
toepassing MyRemote van Philips.

Ideaal voor Philips-
televisies uit de 9000-
serie*
Ideaal voor Philips-
televisies uit de 9000-serie
Uw bioscoopbeleving thuis 

wordt nog intenser met een bijpassende 
Philips-televisie uit de 9000-serie van 
2011. Deze 3D-TV is door EISA verkozen 
tot de Beste LCD-TV van de afgelopen 
tien jaar. Deze TV biedt innovatie zowel in 
het beeld als de connectiviteit. Dankzij 
Perfect Pixel HD Engine en LED lijken 
beelden bijna levensecht. Ambilight en 
3DMax brengen films tot leven. U hebt 
slechts één afstandsbediening nodig om 
zowel de TV als de home cinema te 
bedienen. Philips Easylink via HDMI staat 
garant voor de beste beeld- en 
geluidsprestaties voor de combinatie als 
geheel. Bovendien zijn de materialen en 
afwerking hetzelfde voor een prachtig 
plaatje!

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Geluid
• Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, 

Nieuws, Origineel
• Geluidsverbetering: Dialoogversterker, 

DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- 
en basregeling

• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio

• Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 135 W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 500 W

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
• Drivers per satellietluidspreker: 1 titanium tweeter 

van 1 inch, 2 full-range woofers van 3 inch
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
• Subwoofertype: Actief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, 

USB
• Geïntegreerde aansluitingen: Dock voor iPod/

iPhone, Wi-Fi
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-

IN-2, Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale 
coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, 
FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), 
Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, SD/SDHC-
kaartsleuf, Subwoofer uit

Gemak
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor 

ondertiteling, Audio Return Channel, 
Automatische toewijzing van audio-invoer, 
Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één 
druk op de knop, Stand-by met één druk op de 
knop, Bediening via afstandsbediening

• HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), 
Type inhoud, Deep Color

Tuner/ontvangst/transmissie
• RDS: Zendernaam
• Radioband: FM
• Aantal voorkeurzenders: 40

Optische afspeelmedia
• Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

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

Bestandsformaat
• Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
• Beeld: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Audioweergave
• Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Videoweergave
• Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Stilstaande beelden weergeven
• Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progressive JPEG, PNG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoom

Beeld/scherm
• Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), 

Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen
• Energieverbruik: 135 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Duurzaamheid
• Verpakking: 80% gerecycled golfkarton, 

Elektronische gebruikershandleiding, Geen 
polyfoam, Inkt op sojabasis

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 307 x 66 x 304 mm
• Gewicht hoofdunit: 3,87 kg
• Satellietluidspreker (b x h x d): 131 x 334 x 99 mm
• Gewicht satellietluidspreker: 1,2 kg
• Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
• Subwoofer (b x h x d): 196 x 397 x 342 mm
• Gewicht van de subwoofer: 5,3 kg
• Kabellengte van de subwoofer: 3 m
• Verpakking (b x h x d): 570 x 413 x 400 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 16,6 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-

antenne, Netsnoer, Snelstartgids, 
Afstandsbediening, Brochure met juridische en 
veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 
Wereldwijde garantiekaart

Bijpassende Philips-televisies*
• 9000-serie: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 

46PFL9606, 52PFL9606
•
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* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden 
aangesloten.

* Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land 
beschikbaar is.

http://www.philips.com

