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Philips Fidelio SoundHub
2.1 hemmabiosystem med 
kristallklart ljud

3D Blu-ray
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karpa ljuddetaljer som får dig att tappa andan

satt av ljud
ptäck kristallklart ljud med det nya SoundHub-hemmabiosystemet HTS9241. 
eeterhögtalarna i titan ger otrolig klarhet i varje ljuddetalj, så nu kan du uppleva dina 
oritfilmer och din favoritmusik så som det är meningen.

Upptäck kristallklart ljud
• Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud
• Tweeterhögtalare i titan för störningsfritt ljud med fantastisk klarhet
• Premium Class D-förstärkare som bevarar alla ljuddetaljer
• Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse

Utformad för att förbättra din hemmabio
• Unika högtalare med blottad tweeter för störningsfritt ljud
• Design i högkvalitativt borstat aluminium och glas som passar ditt sätt att leva

Njut av all din underhållning
• Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
• Inbyggd docka för bekväm uppspelning från iPod/iPhone
• Med inbyggd WiFi kan du ta del av dina media trådlöst
• Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV



 Tweeterhögtalare i titan

Titantweetrarna är mycket stabila och lätta för 
ett garanterat störningsfritt ljud. Deras otroliga 
förmåga att reducera störningar och resonans 
över hela frekvensintervallet garanterar superb 
klarhet i alla ljuddetaljer.

Premium Class D-förstärkare

Philips Premium Class-D-förstärkare har 
utformats för att bevara den ursprungliga 
ljudkällan för en exaktare ljudsignal, vilket gör 
att akustiska detaljer i musik och filmer återges 
precis som artisten eller regissören avsåg att 
de skulle.

Full HD 3D Blu-ray

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget 
vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D 
används den senaste generationens 
snabbväxlande skärmar för verklighetstroget 
djup och realism i Full HD-upplösning på 
1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom 
specialglasögon, som är tidsinställda på att 

öppna och stänga höger och vänster lins 
synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas 
Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. 
Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du 
ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray 
får du även okomprimerat surroundljud för en 
ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Inbyggd docka för iPod/iPhone

Med en inbyggd docka för iPod/iPhone kan du 
spela upp filmer, musik och foton från iPod/
iPhone. Dessutom kan du ladda och styra iPod/
iPhone och bläddra bland innehållet på en TV-
skärm – allt med hemmabiosystemets 
fjärrkontroll. Du blir av med besvärliga kablar 
och anslutningar, med den integrerade 
dockningsenheten får du bärbar underhållning i 
hemmet – hur lätt som helst.

Smart TV

Philips hemmabiosystem med Smart TV ger dig 
en mängd förbättrade funktioner, inklusive Net 
TV, DLNA och MyRemote. Med Net TV får du 
ett stort urval onlineinformation och 
underhållning på TV:n. Väj bara Net TV på 
hemmenyn och börja söka efter tjänster som 
Video-on-Demand-butiker* för de senaste 
släppen i HD och Catch-up TV. Med DLNA 
kommer du åt foton, musik och filmer som 
finns på datorn bekvämt från soffan. Hittar du 

inte fjärrkontrollen? Använd din smartphone 
eller surfplatta för att styra hemmabiosystemet 
via Philips app MyRemote.

Matchar Philips DesignLine Edge-
TV*
Matchar Philips DesignLine Edge-TV
Philips DesignLine Edge-TV är perfekt för 
det här hemmabiosystemet. Systemet har 
en snygg design som passar ditt 
vardagsrum och din livsstil. Pixel Precise 
HD och LED-TV-bild tillsammans med 
Ambilight ger en uppslukande TV-
upplevelse i ditt eget vardagsrum. Både 
TV:n och hemmabion kan styras med en 
enda fjärrkontroll, och systemet ger dig 
bästa möjliga bild- och ljudupplevelse med 
Philips Easylink via HDMI. Dessutom har 
de ett utförande i samma material så att 
de passar perfekt ihop utseendemässigt!

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Ljud
• Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, 

Originalvattenbehållare
• Ljudförbättring: Dialogförstärkare, DoubleBass, 

FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- och 
baskontroll

• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Högupplöst DTS-HD-ljud

• Uteffekt för satellithögtalare: 135 W x2
• Uteffekt för subwoofer: 230 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 500 W

Högtalare
• Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
• Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums 

titantweeter, 2 x 3 tums fullregisterwoofer
• Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
• Impedans för satellithögtalare: 5 ohm
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedans: 3 ohm

Anslutningar
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, 

USB
• Integrerade anslutningar: Docka för iPod/iPhone, 

Wi-Fi
• Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, 

Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial 
ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-
antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Easy-Fit-
högtalaranslutningar, mini, SD/SDHC-kortplats, 
Subwooferutgång

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 

21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk 
ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, 
Uppspelning med en knapptryckning, Standby med 
en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

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

Mottagare/mottagning/sändning
• RDS: Stationsnamn
• Radioband: FM
• Antal förinställda kanaler: 40

Optiska uppspelningsmedier
• Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Filformat
• Ljud: aac, mka, MP3, wav, wma
• Bild: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Stillbildsvisning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Bildförbättring: Rotera, Bildspel med 

musikuppspelning, Zoom

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), 

Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt
• strömförbrukning: 135 W
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Hållbarhet
• Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, 

Elektronisk användarhandbok, Inget polyskum, 
Sojabaserat bläck

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 307 x 66 x 304 mm
• Huvudenhetens vikt: 3,87 kg
• Satellithögtalare (B x H x D): 131 x 334 x 99 mm
• Satellithögtalare, vikt: 1,2 kg
• Satellithögtalare, kabellängd: 3 m
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
• Subwoofer, vikt: 5,3 kg
• Subwooferns kabellängd: 3 m
• Förpackning (B x H x D): 570 x 413 x 400 mm
• Vikt inkl. förpackning: 16,6 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-

antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 
Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, 
Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Matchande TV-apparater från Philips*
• DesignLine Edge: 32PDL7906, 42PDL7906
•
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* Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-
apparater från Philips.

* Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på 
www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

