
 

 

Philips
Home theater 5.1 cu 
360Sound

Redare Blu-ray 3D

HTS9520
Sunet surround din toate unghiurile, ca la cinema
Obsedat de sunet
Peste 70% dintre persoanele care au acceptat provocarea sunetului* preferă tehnologia 
Philips 360Sound. Boxele 360Sound sunt concepute cu difuzoare în partea frontală şi în 
părţile laterale pentru a vă umple camera uniform cu sunet surround, exact ca la cinema.

Experienţă audio excelentă
• 360Sound vă umple camera cu sunet din toate unghiurile
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Boxele clasice și compacte vă îmbunătăţesc mediul de acasă
• Design sofisticat cu finisări din aluminiu de înaltă calitate

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă
• Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizorul dvs.
• DLNA Network Link pentru a vă bucura de muzică și de clipuri video de pe PC



 360Sound

Foarte diferit de un home theater 5.1 obișnuit, 
360Sound este proiectat în mod unic cu trei 
drivere în fiecare boxă satelit – una frontală și 
două laterale, ţintindu-le pe cele care sunt în 
unghi pentru a proiecta sunet ameţitor în jurul 
dvs. În plus faţă de principiul dipolilor, Philips 
utilizează un algoritm al cărui proprietar este 
pentru a îmbunătăţi și mai mult efectul de sunet 
captivant. Construit cu componente acustice 
premium, precum tweetere cu dom, magneţi 
Neodymium și amplificatoare digitale clasa D, 
360Sound asigură sunet excepţional din toate 
unghiurile – oferindu-vă o adevărată 
experienţă cinematografică în propriul dvs. 
cămin.

Blu-ray Full HD 3D

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. 
sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D 
utilizează dispozitive de comutare rapidă de 
ultimă generaţie pentru profunzime naturală și 
realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. 
Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentilele din stânga și din dreapta în 
sincronizare cu imaginile alternative, se creează 
experienţa de vizionare Full HD 3D cu home 
cinema. Versiunile de filme premium 3D pe 

BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de 
înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea 
sunet surround necomprimat pentru o 
experienţă audio incredibil de reală.

Philips Net TV cu Wi-Fi

Experimentaţi o selecţie bogată de servicii 
online cu Net TV. Bucuraţi-vă de filme, imagini, 
divertisment & informaţii și alte conţinuturi 
online direct pe televizor oricând doriţi. 
Conectaţi sistemul home theater direct la 
reţeaua la domiciliu prin conexiune ethernet, 
navigaţi și selectaţi ce doriţi să urmăriţi cu 
telecomanda televizorului. Meniul Philips vă 
oferă acces la servicii Net TV populare 
potrivite pentru ecranul televizorului. În plus, 
cu reţeaua PC certificată DLNA puteţi viziona 
clipuri video sau accesa imagini stocate pe 
calculator utilizând telecomanda televizorului.

Dolby TrueHD și DTS-HD

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio 
Essential oferă cel mai curat sunet de pe 
discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master 
Audio Essential vă completează experienţa de 
divertisment de înaltă definiţie.

Premiul EISA
EISA recunoaște caracteristicile care sunt 
apreciate de consumatorii care doresc 
facilităţi creative și de înaltă calitate.
Noile difuzoare satelit ale Philips HTS 
9520, fiecare conţinând mai multe drivere, 
sunt factorul esenţial. Incinta inferioară 
dispune de două unităţi direcţionate 
lateral care acţionează ca dipoli, în timp ce 
incinta superioară utilizează un aranjament 
joase/înalte convenţional. Acestea sunt 
alimentate de amplificatoare Clasa D din 
DVD/BD playerul principal al HTS9520, 
care include, de asemenea DSP pentru a 
îmbunătăţi și mai mult sunetul surround al 
sistemului. Cu un subwoofer care oferă o 
bază solidă pentru medii și înalte, 
rezultatul este un sunet care vă învăluie în 
moduri noi și captivante! Acest produs 
este compatibil atât cu 3D TV cât și cu 
accesul wireless la PC-ul dvs.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Staţie de andocare 

DCK3060 pentru iPod/iPhone, Audio wireless 
spate RWSS9500, Suport de podea STS1300, 
Suporturi boxe STS9500, Suporturi pentru boxe 
STS9501, Dispozitive de montare pe perete 
STS9510, Adaptor USB Wi-Fi WUB1110

• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu 
HDMI, Cablu de alimentare, Ghid de iniţiere 
rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, 
Certificat de garanţie internaţională

Televizoare Philips asociate*
• Seria 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rate de biţi MP3: 112 - 320 kbps
• Rată de biţi WMA: 48 - 192 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate
• Acces la conţinut: DLNA, Net TV
• Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3, USB
• Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE 

AUX 2, Ieșire video Component, Ieșire video 
compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare 
optică digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, 
Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), 
Mufă pentru staţie de andocare iPod/iPhone, Ieșire 
subwoofer, Wi-Fi USB, Audio wireless spate

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare 

format 21:9, Audio Return Channel, Mapare 
intrare audio automată, Sincronizare dinamică, 
Redare la o singură atingere, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Deep color

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 437 x 75 x 342 mm
• Greutate unitate principală: 4,5 kg
• Boxă frontală (L x Î x A): 99 x 247 x 117 mm
• Greutate boxă faţă: 1,17 kg
• Lungime cablu boxă frontală: 5 m
• Boxă centrală (L x Î x A): 435 x 85 x 111 mm
• Greutate boxă centrală: 1,67 kg
• Lungime cablu boxă centrală: 4 m
• Boxă spate (L x Î x A): 99 x 247 x 117 mm
• Greutate boxă spate: 1,17 kg
• Lungime cablu boxă spate: 10 m
• Subwoofer (l x î x A): 196 x 397 x 342 mm
• Lungime cablu subwoofer: 4 m
• Greutate subwoofer: 6,4 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 560 x 554 x 400 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 23,9 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe 

satelit
• Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
• Drivere difuzor central: Tweeter soft dome de 1", 

2 woofere de 2,5"
• Interval de frecvenţe boxă centrală: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor central: 4 ohm
• Drivere per boxă satelit: 1 tweeter Soft Dome de 

1", 1 woofer de 2,5", 2 woofere full range de 2,5"
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 6 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 

i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 125 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,22 W

Sunet
• Setări egalizator: Acţiune, Classic, Concert, 

Dramă, Jazz, Știri, Rock, Sport, Jocuri
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Îmbunătăţire dialog, Dolby 
Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mod 
Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
PLUS, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital 
Surround, DTS Es, Audio de rezoluţie înaltă DTS-
HD, Rezoluţie master DTS-HD

• Putere totală (RMS) la 30% THD: 800 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• RDS: Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40
•

HTS9520/12

Specificaţii
Home theater 5.1 cu 360Sound
Redare Blu-ray 3D  

* Pe baza testelor de sunet efectuate în rândul consumatorilor de 
către Synovate în luna noiembrie 2010, în Germania, având ca 
termen de comparaţie o companie concurentă de vârf. Datele se 
regăsesc în fișier.

http://www.philips.com

