
 

 

Philips
5.1-es házimozi 360Sound 
technológiával

Blu-ray 3D lejátszás

HTS9520
Surround hangzás minden szögből, akár a moziban
A hangzás bűvöletében
A hangtesztet* vállaló résztvevők több mint 70%-a a Philips 360Sound rendszere mellett 
tette le a voksát. A 360Sound hangsugárzók meghajtóit elöl és oldalt helyezték el, így a 
helyiséget egyenletes surround hanggal töltik be, éppen úgy, mint a moziban.

Egyedülálló hangélmény
• A 360Sound a helyiség minden pontját megtölti hanggal
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Ikonikus és kompakt kialakítású hangsugárzók otthona kényelméért
• Kifinomult formavilág kiváló minőségű, alumínium kivitelben

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• Philips Net TV WiFi-vel: online szolgáltatások TV-n
• Zene és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül



 360Sound

A hagyományos 5.1-es házimozitól 
nagymértékben különböző 360Sound egyedi 
kialakításának köszönhetően mindegyik 
szatellithangszóróban három meghajtó van – 
egy elölről, illetve kettő oldalról sugárzó, 
amelyek lenyűgöző hangélményt biztosítanak. 
A dipólus kialakítás mellett a Philips egy 
szabadalmazott algoritmust is használ a 
hanghatás tökéletesítéséhez. Az olyan kiváló 
minőségű akusztikai komponenseknek 
köszönhetően, mint a puha dóm 
magashangszórók, a neodímium mágnesek és a 
„D" osztályú digitális erősítők, a 360Sound 
minden szögből kiváló hangzást nyújt, és ezzel 
valódi moziélményt teremt otthonában.

Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 
3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő 
minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. 

A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround 
hangzást is biztosít, hogy a hangélmény 
felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Philips Net TV WiFi-vel

A Net TV internetes szolgáltatások széles 
választékával kényezteti Önt. A filmeket, 
képeket, szórakoztató műsorokat és egyéb 
online tartalmakat közvetlenül TV-készülékén 
tekintheti meg, amikor kedve van. Csak 
csatlakoztassa a házimozit közvetlenül otthoni 
hálózatához Ethernet-kapcsolattal, majd a 
távvezérlővel navigáljon a megfelelő helyre, és 
válassza ki, mit szeretne megnézni. A Philips 
menün keresztül elérhetők a TV-képernyőhöz 
illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások. Mi 
több, a DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező 
számítógépes hálózat segítségével a távvezérlő 
használatával megtekintheti a számítógépén 
tárolt videofelvételeket és képeket.

Dolby TrueHD és DTS-HD

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray 
lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan 
azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A 
Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által 
nyújtott élményt.

EISA díj
Az EISA tanúsítja, hogy a funkciókat a 
kiváló minőséget és kreatív lehetőségeket 
keresők is elismerik.
A Philips HTS 9520 titka az új szatellit 
hangsugárzókban rejlik, melyek 
mindegyike több hangszóróval működik. 
Az alsó doboz két oldalsugárzó egységet 
tartalmaz, amelyek dipólusként 
működnek, a felső doboz pedig a 
hagyományos mély/magas elrendezést 
alkalmazza. Ezeket a HTS9520 fő DVD/BD 
lejátszójának D osztályú erősítői hajtják, 
melyek a rendszer térhatású hangjának 
további javítása érdekében speciális DSP-t 
is tartalmaznak. A közepes és magas 
frekvenciáknak biztos alapot szolgáltató 
mélynyomóval az eredmény olyan 
hangzás, ami új, izgalmas módon öleli 
körbe. A készülék 3D TV-hez és vezeték 
nélküli számítógépes hozzáféréshez 
egyaránt elő van készítve.
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: DCK3060 dokkoló (iPod/

iPhone), RWSS9500 Vezeték nélküli hátsó 
audioegység, STS1300 padlóállvány, STS9500 
Hangsugárzó-állványok, STS9501 hangsugárzó-
állványok, STS9510 Fali tartók, WUB1110 Wi-Fi 
USB adapter

• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, 
HDMI kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe 
helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói 
kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Megfelelő Philips televíziók*
• 9000-es sorozat: 32PFL9705, 40PFL9705, 

46PFL9705

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 112 - 320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 48–192 kb/s

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Képek: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság
• Hozzáférés a tartalomhoz: DLNA, Net TV
• Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 Link, USB-vel
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, 

Komponens videokimenet, Kompozit video 
(CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-
csatlakozók, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 
kimenet (ARC), iPod/iPhone dokkolócsatlakozó, 
Mélynyomó-kimenet, Wi-Fi USB, Vezeték nélküli 
hátsó audioegység

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat 

támogatása, Audio visszirányú csatorna, 
Automatikus audiobemenet-feltérképezés, 
Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy 
gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna 
(ARC), Deep Color

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 437 x 75 x 342 mm
• A főegység tömege: 4,5 kg
• Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 

117 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 1,17 kg
• Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 5 m
• Középsugárzó (sz x ma x mé): 435 x 85 x 111 mm
• Középsugárzó tömege: 1,67 kg
• Középsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
• Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 

117 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 1,17 kg
• Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 397 x 342 mm
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m
• Mélynyomó tömege: 6,4 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 560 x 554 x 400 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 23,9 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 1 középsugárzó, 4 

szatellitsugárzó
• Szatellithangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
• Középsugárzó meghajtók: 1"-es puha dóm 

magashangszóró, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 1"-es puha 

dóm magashangszóró, 1 x 2,5”-es közép- és 
mélyhangszóró, 2 db 2,5"-es szélessávú hangszóró

• Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
• Szatellitsugárzó impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 125 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,22 W

Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, 

Hagyományos, Koncert, Dráma, Jazz, Hírek, Rock, 
Sport, Játék

• Jel-zaj arány: > 65 dB
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Beszédkiemelő, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/
közép/mély hangok szabályozása

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital 
Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, 
DTS-HD Master Resolution

• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 800 W
Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
•
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* A Synovate által 2010 novemberében Németországban végzett 
vásárlói hangtesztek alapján, melyek a Philipset egy vezető 
versenytársával hasonlították össze. Az adatok a Philips 
nyilvántartásában megtalálhatók.

http://www.philips.com

