
 

 

Philips
5.1 home cinema met 
360Sound

Blu-ray 3D afspelen

HTS9520
Surround Sound uit alle richtingen, net als in de bioscoop
Bezeten van muziek
Ruim 70% van de testpersonen* geeft de voorkeur aan Philips 360Sound. 360Sound-
luidsprekers hebben geluidsdrivers aan de voorkant en zijkanten, zodat de Surround 
Sound net als in de bioscoop gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld.

De ultieme luisterervaring
• 360Sound vult uw kamer met geluid uit alle richtingen
• Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Markante en compacte luidsprekers - een fraaie aanvulling op uw interieur
• Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
• Philips Net TV met Wi-Fi voor populaire onlinediensten op uw TV
• DLNA-netwerkaansluiting voor eenvoudige weergave van de foto's en video's vanaf uw PC



 360Sound

360Sound is niet te vergelijken met een 
normale 5.1-kanaals home cinema door het 
unieke ontwerp met drie drivers per 
satellietluidspreker - één voorluidspreker en 
twee schuine zijluidsprekers - voor een 
kamervullend geluid. Philips gebruikt naast 
dipolen ook een uniek algoritme om het 
meeslepende geluidseffect nog verder te 
versterken. 360Sound bevat eersteklas 
akoestische onderdelen zoals zachte dome-
tweeters, neodymium-magneten en klasse 'D' 
digitale versterkers voor een uitzonderlijke 
geluidskwaliteit vanuit alle hoeken van de 
kamer, waardoor u zich thuis in een bioscoop 
waant.

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.

Philips Net TV met Wi-Fi

Ervaar een groot aantal onlinediensten met 
Net TV. Geniet wanneer u maar wilt 
rechtstreeks op uw TV van films, afbeeldingen, 
infotainment en andere onlinecontent. Sluit uw 
home cinema rechtstreeks aan op uw 
thuisnetwerk via de Ethernet-aansluiting en 
gebruik uw afstandsbediening om naar het item 
dat u wilt bekijken te navigeren en dit te 
selecteren. Met het Philips-menu hebt u 
toegang tot populaire Net TV-diensten die 
gemaakt zijn voor uw scherm. Bovendien kunt 
u via het DLNA-gecertificeerde PC-netwerk 
met uw afstandsbediening video's bekijken en 
hebt u toegang tot foto's op uw computer.

Dolby TrueHD en DTS-HD

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio 
Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid 
van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te 
onderscheiden van het origineel; u hoort dus 
wat de makers willen dat u hoort. Dolby 
TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential 
maken uw HD-entertainmentervaring 
compleet.

EISA award
EISA beloont functies voor personen die 
op zoek zijn naar hoge kwaliteit en 
creatieve mogelijkheden.
De nieuwe satellietluidsprekers van de 
Philips HTS 9520, elk met meerdere 
drivers, vormen de sleutel. De onderste 
kast bevat twee zijwaarts gerichte 
eenheden die als dipolen fungeren. De 
bovenste kast maakt gebruik van een 
conventioneel bass/treble-systeem, 
aangestuurd vanuit de klasse 'D' 
versterkers in de DVD/BD-speler van de 
HTS9520, die bovendien een speciale DSP 
bevat om de Surround Sound van het 
systeem verder te verbeteren. Met 
daarnaast nog een subwoofer die een 
solide basis onder de midden- en treble-
tonen legt, bent u verzekerd van een 
allesomvattend geluid! Dit product is 
geschikt voor 3D-TV en draadloze 
toegang tot uw PC.

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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Accessoires
• Compatibele accessoires: DCK3060-dock voor 

iPod/iPhone, RWSS9500 draadloze 
achterluidsprekers, STS1300 vloerstandaard, 
STS9500 luidsprekerstandaarden, STS9501-
luidsprekerstandaarden, STS9510-
wandbevestigingen, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-
antenne, HDMI-kabel, Voedingskabel, 
Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart

Bijpassende Philips-televisies*
• 9000-serie: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Audioweergave
• Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3-bitsnelheden: 112 - 320 kbps
• WMA-bitsnelheden: 48 - 192 kbps

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

Progressive JPEG, PNG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoomen

Videoweergave
• Compressie-indelingen: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

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, wma
• Beeld: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv

Connectiviteit
• Toegang tot inhoud: DLNA, Net TV
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link, 

USB
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-

IN-2, Component Video-uitgang, Composite 
video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, 
Digitale optische ingang, Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, Ethernet, FM-
antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), 
Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, Subwoofer 
uit, Wi-Fi-USB, Draadloze achterste luidsprekers

Comfort
• 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), 
Deep Color

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 437 x 75 x 342 millimeter
• Gewicht hoofdunit: 4,5 kg
• Voorluidspreker (b x h x d): 99 x 247 x 

117 millimeter
• Gewicht van de voorluidspreker: 1,17 kg
• Kabellengte van de voorluidspreker: 5 m
• Middenluidspreker (b x h x d): 435 x 85 x 

111 millimeter
• Gewicht van de middenluidspreker: 1,67 kg
• Kabellengte van de middenluidspreker: 4 m
• Achterluidspreker (b x h x d): 99 x 247 x 

117 millimeter
• Gewicht van de achterluidspreker: 1,17 kg
• Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
• Subwoofer (b x h x d): 196 x 397 x 342 millimeter
• Kabellengte van de subwoofer: 4 m
• Gewicht van de subwoofer: 6,4 kg
• Verpakking (b x h x d): 560 x 554 x 400 millimeter
• Gewicht (incl. verpakking): 23,9 kg

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 

satellietluidsprekers
• Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermde 

voorzijde
• Middenluidsprekers: Zachte dome-tweeter van 1 

inch, 2 x 2,5 inch woofers
• Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 

20.000 Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Drivers per satellietluidspreker: 1 zachte dome-

tweeter van 1 inch, 1 woofer van 2,5 inch, 2 full-
range woofers van 2,5 inch

• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 
20.000 Hz

• Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm

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

Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen
• Energieverbruik: 125 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,22 W

Geluid
• Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, 

Drama, Jazz, Nieuws, Rock, Sport, Games
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, 

Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- 
en basregeling

• Geluidssysteem: 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

• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 800 W
Tuner/ontvangst/transmissie
• RDS: Zendernaam
• Radioband: FM
• Aantal voorkeurzenders: 40
•
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* Gebaseerd op vergelijkingen met een vooraanstaand concurrent 
tijdens een geluidstest onder consumenten, uitgevoerd door 
Synovate in Duitsland in november 2010. Gegevens beschikbaar.
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