
 

 

„Philips“
5.1 namų kinas su 
„360Sound“

„Blu-ray“ 3D atkūrimas

HTS9520
Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine

Sužavėti garsų
Daugiau nei 70 % žmonių, dalyvavusių apklausoje*, pirmenybę teikė „Philips 360Sound“. 
Garsiakalbių „Philips 360Sound“ priekyje ir šonuose įrengtos garso tvarkyklės, kurios 
užtikrina tolygų erdvinio garso paskirstymą patalpoje – visai kaip kine.

Neprilygstamas klausymosi pojūtis
• „360Sound“ sistema garsu užpildo kiekvieną jūsų kambario kampą
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Ikoniški ir kompaktiški garsiakalbiai padidina namų erdvę
• Rafinuotas dizainas su aukštos kokybės aliuminio apdaila

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• „Philips Net TV“ su Wi-Fi internetinėms paslaugoms jūsų televizoriuje
• DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais



 „360Sound“

Visai kitoks nei įprastas 5.1 namų kino teatras, 
„360Sound“ yra unikaliai sukurtas su trimis 
tvarkyklėmis kiekviename satelitiniame 
garsiakalbyje – viena iš priekio ir dvi šone, 
kurios yra išlenktos siekiant suprojektuoti 
įtraukiantį garsą aplink jus. Be dipolių principo, 
„Philips“ naudoja patentuotą algoritmą, 
siekiant padidinti apgaubiančio garso efektą. Su 
integruotais aukščiausios kokybės akustiniais 
komponentais, tokiais kaip švelnūs aukštų tonų 
stiprintuvai, neodimio magnetai ir skaitmeninis 
D klasės stiprintuvas, „360Sound“ perteikia 
išskirtinį garsą iš visų kampų - suteikdama jums 
tikro kino potyrį namuose.

„Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 
keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 
Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą 

erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

„Philips Net TV“ su Wi-Fi

Išbandykite internetines paslaugas su „Net 
TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-
pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiai savo 
televizoriuje bet kuriuo metu. Paprasčiausiai 
prijunkite savo namų kino teatro sistemą tiesiai 
prie savo namų tinklo per eterneto jungtį ir 
naršykite bei pasirinkite, ką norite žiūrėti, 
naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. 
„Philips“ meniu leidžia prisijungti prie 
populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų 
televizoriaus ekrane. Be to, su DLNA 
sertifikuotu kompiuterio tinklu galite žiūrėti 
vaizdo įrašus ir pasiekti vaizdus, saugomus jūsų 
kompiuteryje, naudodami nuotolinio valdymo 
pultą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų 
„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės 
studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, 
todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. 
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos 
pramogų potyrius.

EISA apdovanojimas
EISA išrenka savybes, kurios 
pripažįstamos žmonių, ieškančių aukštos 
kokybės ir kūrybinių priemonių.es.
Pagrindinė „Philips HTS 9520“ savybė yra 
jo neįprasti satelitiniai garsiakalbiai, kurių 
kiekvieną sudaro kelios bekompromisės 
tvarkyklės. Mažesnė dėžė turi du šonuose 
kyšančius elementus, kurie atlieka dipolio 
funkcijas, o viršutinė dėžė naudoja 
įprastinius žemus / aukštus dažnius. Jie yra 
sukurti pagal D klasės stiprintuvus 
pagrindiniame HTS9520 DVD/BD 
grotuve, kuriame taip pat yra pritaikytas 
DSP, sustiprinantis erdvinį sistemos garsą. 
Naudojantis žemų dažnių kolonėle, 
padedančia tvirtą pagrindą vidutiniams ir 
aukštiems dažniams, gaunamas naujoviškas 
ir jaudinantis garsas! Šis produktas yra 
paruoštas naudoti su 3D televizoriumi ir 
belaide jungtimi prie jūsų kompiuterio.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
HTS9520/12

Ypatybės
5.1 namų kinas su „360Sound“
„Blu-ray“ 3D atkūrimas



Išleidimo data 2014-09-25

Versija: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Priedai
• Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/

iPhone“, RWSS9500 belaidis galinis garsas, 
STS1300 grindų stovas, STS9500 garsiakalbio 
stovai, STS9501 garsiakalbio stovai, STS9510 
sieniniai kronšteinai, WUB1110 Wi-Fi USB 
adapteris

• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, 
HDMI laidas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios 
vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, 
Tarptautinės garantijos lapas

Pritaikyti „Philips“ televizoriai*
• 9000 serija: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps
• WMA sparta bitais: 48 - 192 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: AVCHD, AVCSD, „DivX 

Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 

PAL

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, 

mpg, WMV

Prijungimo galimybė
• Prieiga prie turinio: DLNA, Net TV
• Priekinės / šoninės jungtys: MP3 sąsaja, USB
• Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, 

Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo 
išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 
Skaitmeninė optinė įvestis, Lengvai prispaudžiamos 
garsiakalbio jungtys, Eternetas, FM antenos lizdas, 
HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties 
lizdas, Žemų dažnių kolonėlės išvestis, Wi-Fi USB, 
Belaidis galinis garsas

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis 
garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ 
Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, 
Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
valdymo pultas - „Passthrough“

• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), 
„Deep Colour” funkcija

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 437 x 75 x 

342 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 4,5 kg
• Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 

117 mm
• Priekinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
• Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 5 m
• Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 435 x 85 x 

111 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 1,67 kg
• Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
• Galinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
• Galinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
• Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 397 x 

342 mm
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,4 kg
• Pakuotė (P x A x G): 560 x 554 x 400 mm
• Svoris su pakuote: 23,9 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x 

satelitinės kolonėlės
• Satelitinis garsiakalbis: Magnetais dengtas priekis
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 col. švelnūs 

aukštų tonų stiprintuvai, 2 x 2,5 col. žemų dažnių 
garsiakalbiai

• Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 
20k Hz

• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 1 col. švelnūs 

aukštų tonų stiprintuvai, 1 x 2,5 in garsiakalbis, 2 x 
2,5 in viso diapazono garsiakalbiai

• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 
20k Hz

• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 

k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 125 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,22 W

Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, „Classic“, 

Koncertas, Drama, „Jazz“, Žinios, Rokas, Sportas, 
Žaidimai

• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „Dolby 
Digital Prologic II“, „DoubleBASS“, „FullSound“, 
Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių 
reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 
Plus“, „Dolby True HD“, DTS 96/24, DTS „Digital 
Surround“, dts ES, DTS-HD aukštos raiškos garsas, 
DTS-HD „Master Resolution“

• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 800 W

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• RDS: Stoties pavadinimas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
•
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* * Duomenys pateikti remiantis vartotojų nuomone, išsakyta garso 
palyginimo testo metu, kurį 2010 m. lapkričio mėn. Vokietijoje atliko 
„Synovate“ lygindama su geriausiais konkurentais. Duomenys faile.
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