
 

 

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg 
med 360Sound

Blu-ray-3D-avspilling

HTS9520
Surroundlyd fra alle vinkler, akkurat som på kino
Opptatt av lyd
Over 70 % av dem som tok lydutfordringen*, foretrekker Philips 360Sound. 360Sound-
høyttalerne er designet med lyddrivere foran og på sidene for å fylle rommet jevnt med 
surroundlyd, akkurat som på kino.

Den ultimate lydopplevelsen
• 360Sound fyller rommet med lyd fra alle vinkler
• Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Utformet for å forbedre rommet
• Ikoniske og kompakte høyttalere forbedrer hjemmemiljøet
• Sofistikert design i aluminium av høy kvalitet

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
• Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
• DLNA-nettverkskobling slik at du kan høre på musikk og se videoer fra PCen



 360Sound

360Sound, som er svært forskjellig fra vanlige 
5.1-hjemmekinoanlegg, er designet på en unik 
måte med tre drivere i hver satellitthøyttaler – 
en foran og to på siden, som er vinklet for å gi 
deg førsteklasses lyd. I tillegg til prinsippet med 
dipoler bruker Philips en eiendomsbeskyttet 
algoritme for å forbedre den omfavnende 
lydeffekten. 360Sound, som er bygd med 
førsteklasses akustiske komponenter som soft 
dome-diskanthøyttalere, produserer 
glimrende lyd fra alle vinkler – noe som gir deg 
en ekte kinoopplevelse i ditt eget hjem.

Full HD 3D-Blu-ray

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med 
en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den 
nyeste generasjonen av hurtig visning for 
virkelighetsnær dybde og realisme i Full 
1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen 
i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene 
gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne 
og lukke den venstre og høyre linsen 
synkronisert med bildene som endres. 
Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray 

tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir 
også ukomprimert surroundlyd, slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Philips Net TV med Wi-Fi

Opplev et stort utvalg av elektroniske 
tjenester med Net TV. Gled deg over filmer, 
bilder, informasjonsunderholdning og annet 
elektronisk innhold direkte på TVen når du vil. 
Bare koble hjemmekinoanlegget direkte til 
hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, 
og naviger og velg det du vil se på med 
fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du 
tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset 
TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-
sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få 
tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, 
ved hjelp av fjernkontrollen.

Dolby TrueHD og DTS-HD

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio 
Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-
platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles 
fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden 
slik de som laget den, vil at du skal høre den. 
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio 

Essential gjør underholdningsopplevelsen med 
høy definisjon komplett.

EISA-pris
EISA berømmer funksjoner som folk som 
er ute etter høy kvalitet og kreative 
muligheter, vil sette pris på.
De nye satellitthøyttalerne til Philips HTS 
9520, som hver har flere drivere, er 
nøkkelen. Det nedre kabinettet har to 
enheter som sender ut lyd til siden, og 
som fungerer som dipoler, mens det øvre 
kabinettet bruker et vanlig bass/diskant-
oppsett. Disse drives fra Class D-
forsterkere i hoved-DVD/BD-spilleren i 
HTS9520. Forsterkerne inneholder også 
en tilpasset DSP som forbedrer anleggets 
surroundlyd. Med en subwoofer som gir 
et godt grunnlag for mellomtonen og 
diskanten, blir resultatet en lyd som omgir 
deg på nye og spennende måter. Dette 
produktet er klart for både 3D-TV og 
trådløs tilkobling til PCen.

iF-pris
iF-pris: produktdesign 
2011
Du har filmatisk 
surroundlyd, og du har 
Philips 360Sound, det 

eneste systemet som produserer lyd av 
høy kvalitet som kommer mot deg fra alle 
vinkler. Dette førsteklasses 
hjemmekinoanlegget med surroundlyd 
oppnår effekten gjennom fem høyttalere, 
én subwoofer og én Blu-ray-senterenhet. 
Hver høyttaler inneholder tre drivere og 
én diskanthøyttaler. To av driverne avgir 
lyd fra siden, noe som forsterker den 
omsluttende følelsen. Høyttalerne er 
diskré og kraftige, og anlegget er laget av 
materialer av høy kvalitet med en 
utførelse i aluminium og krom som passer 
til innredningen.
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Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon 

for iPod/iPhone, RWSS9500 trådløse bakre 
høyttalere, STS1300 gulvstativ, STS9500 
høyttalerstativ, STS9501 høyttalerstativer, 
STS9510 veggmonteringsbrakett, WUB1110 Wi-Fi 
USB-adapter

• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, 
HDMI-kabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, 
Fjernkontroll, Brukerhåndbok, 
Verdensomfattende garantihefte

Matchende Philips-TVer*
• 9000-serien: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastigheter: 112–320 kbps
• WMA-bithastigheter: 48–192 kbps

Stillbildevisning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Optiske avspillingsmedier
• Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

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

Tilkoblingsmuligheter
• Tilgang til innhold: DLNA, Net TV
• Front-/sidetilkoblinger: MP3-kobling, USB
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, 

Komponentvideoutgang, Utgang for 
komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, 
Digital optisk inngang, Easy-Fit-høyttalertilkobling, 
Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-
utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, 
Subwoofer-utgang, Wi-Fi USB, Trådløs lyd bak

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for 

teksting, Audio Return Channel, Automatisk 
lydinngangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks 
avspilling, Ettrykks standby, 
Fjernkontrollgjennomgang

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

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm

• Hovedenhetens vekt: 4,5 kg
• Fronthøyttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Vekt, fronthøyttaler: 1,17 kg
• Kabellengde, fronthøyttaler: 5 m
• Senterhøyttaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
• Vekt, senterhøyttaler: 1,67 kg
• Kabellengde, senterhøyttaler: 4 m
• Bakhøyttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Vekt, bakhøyttaler: 1,17 kg
• Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
• Lengde på subwooferkabel: 4 m
• Vekt, subwoofer: 6,4 kg
• Emballasje (B x H x D): 560 x 554 x 400 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 23,9 kg

Høyttalere
• Høyttalertyper: 1 x senterhøyttaler, 

4 x satellitthøyttalere
• Satellitthøyttaler: Magnetisk skjermet front
• Senterhøyttalerelementer: 1" soft dome-

diskanthøyttaler, 2 x 2,5" basselementer
• Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
• Impedans, senterh.: 4 ohm
• Drivere per satellitthøyttaler: 1 x 1" Soft dome-

diskanthøyttaler, 1 x 2,5" woofer, 2 x 2,5" 
fulltonehøyttaler

• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150–
20 000 Hz

• Impedans, satellitthøytt.: 6 ohm
• Subbasshøyttalertype: Passiv
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), 

Progressive scan, Videooppskalering

Drift
• Effektforbruk: 125 W
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,22 W

Lyd
• Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, 

Drama, Jazz, Nyheter, Rock, Sport, Spill
• Signal/støy-forhold: > 65 dB
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, 

Dialogforbedringssystem, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, 
mellomtone- og basskontroll

• Lydsystem: 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

• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 800 W

Tuner/mottak/overføring
• RDS: Stasjonsnavn
• Tunerbånd: FM
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
•
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* Basert på forbrukertester for lyd, utført av Synovate i november 
2010 i Tyskland, med sammenligning med en ledende konkurrent. 
Data på fil.
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