
 

 

Philips
5.1-hemmabiosystem med 
360Sound

Blu-ray 3D-uppspelning

HTS9520
Surroundljud från alla vinklar, som på bio

Besatt av ljud
Over 70 % av deltagarna i ljudutmaningen* föredrar Philips 360Sound. Högtalarna 
360Sound har ljudelement framtill och på sidorna för att fylla rummet jämnt med 
surroundljud, precis som på bio.

Ultimat ljudupplevelse
• 360Sound fyller rummet med ljud från alla håll
• Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Banbrytande och kompakta högtalare förhöjer din hemmiljö
• Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta

Anslut och njut av all din underhållning
• Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
• Philips Net TV med Wi-Fi för onlinetjänster på TV:n
• DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av musik och video från datorn



 360Sound

360Sound skiljer sig något från en traditionell 
5.1-hemmabio, och är unikt utformat med tre 
drivenheter i varje satellithögtalare – en främre 
och två på sidan som är vinklade för att 
projicera omgivande ljud omkring dig. Utöver 
dipolerna använder Philips en algoritm för att 
ytterligare förbättra den omslutande 
ljudeffekten. 360Sound är konstruerat med 
förstklassiga akustiska komponenter som 
mjuka dome tweeter-högtalare, 
neodymiummagneter och digitalförstärkare av 
klass D. Det ger ett utmärkt ljud från alla håll – 
och du får en äkta bioupplevelse hemma.

Full HD 3D Blu-ray

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget 
vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D 
används den senaste generationens 
snabbväxlande skärmar för verklighetstroget 
djup och realism i Full HD-upplösning på 
1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom 
specialglasögon, som är tidsinställda på att 
öppna och stänga höger och vänster lins 
synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas 
Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. 
Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du 
ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray 

får du även okomprimerat surroundljud för en 
ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Philips Net TV med Wi-Fi

Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med 
Net TV. Titta på filmer, bilder, information och 
underhållning och annat onlineinnehåll direkt 
på TV:n när du vill. Anslut helt enkelt 
hemmabiosystemet direkt till hemnätverket via 
Ethernet-anslutningen. Navigera och välj det 
du vill titta på med fjärrkontrollen. Med Philips-
menyn får du åtkomst till populära Net TV-
tjänster, anpassade för TV-skärmen. Dessutom 
kan du med det DLNA-certifierade 
datornätverket titta på videor eller komma åt 
bilder som finns lagrade på din dator med hjälp 
av fjärrkontrollen.

Dolby TrueHD och DTS-HD

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio 
Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-
skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt 
att särskilja från den ursprungliga 
studioinspelningen. Du hör vad de, som 
skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med 
Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio 
Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

EISA award
Enligt EISA kommer funktionerna att 
uppskattas av människor som söker hög 
kvalitet och kreativa möjligheter.
De nya satellithögtalarna i Philips HTS 
9520, som innehåller flera drivenheter, är 
den största tillgången. Det nedre 
kabinettet har två sidoelement som 
fungerar som dipoler, medan det övre 
kabinettet innehåller en traditionell bas-/
diskantuppsättning. Enheterna drivs av 
förstärkare av klass D i HTS9520-
spelarens DVD-/BD-spelare, som även 
innehåller DSP för att ytterligare förbättra 
systemets surroundljud. Med en 
subwoofer som ger en stadig grund för 
mellanregistret och diskanten blir 
resultatet ett ljud som omger dig på nya 
och spännande sätt! Den här produkten är 
redo för både 3D-TV och trådlös åtkomst 
till datorn.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Tillbehör
• Kompatibla tillbehör: DCK3060-docka för iPod/

iPhone, RWSS9500 trådlöst bakre ljud, STS1300 
golvstativ, STS9500 högtalarstativ, STS9501 
Högtalarstativ, STS9510 väggmonteringssats, 
WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter

• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-
antenn, HDMI-kabel, Nätkabel, Snabbstartguide, 
Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela 
världen

Matchande TV-apparater från Philips*
• 9000-serien: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastighet: 112 - 320 kbit/s
• WMA-bithastighet: 48–192 kbit/s

Stillbildsvisning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Bildförbättring: Rotera, Bildspel med 

musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Optiska uppspelningsmedier
• Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

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

Anslutningar
• Åtkomst till innehåll: DLNA, Net TV
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Link, 

USB
• Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, 

Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång 
(CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, 
Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, FM-
antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), 
Dockningsuttag för iPod/iPhone, Subwooferutgång, 
Wi-Fi USB, Trådlöst bakre ljud

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 

21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk 
ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, 
Uppspelning med en knapptryckning, Standby med 
en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

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

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm

• Huvudenhetens vikt: 4,5 kg
• Främre högtalare (W x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Främre högtalare, vikt: 1,17 kg
• Främre högtalare, kabellängd: 5 m
• Centerhögtalare (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
• Centerhögtalare, vikt: 1,67 kg
• Centerhögtalare, kabellängd: 4 m
• Bakre högtalare (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Bakre högtalare, vikt: 1,17 kg
• Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
• Subwooferns kabellängd: 4 m
• Subwoofer, vikt: 6,4 kg
• Förpackning (B x H x D): 560 x 554 x 400 mm
• Vikt inkl. förpackning: 23,9 kg

Högtalare
• Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 4 x 

satellithögtalare
• Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmad front
• Drivenheter för centerhögtalare: 1-tums soft-

dome tweeter, 2 x 2,5-tums woofer-element
• Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
• Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
• Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums mjuk 

dome tweeter, 1 x 2,5-tums woofer, 2 x 2,5-tums 
fullregisterwoofer

• Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
• Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
• Subwoofertyp: Passiv
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), 

Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt
• strömförbrukning: 125 W
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,22 W

Ljud
• Equalizer-inställningar: Action, Klassiskt, Konsert, 

Drama, Jazz, Nyheter, Rock, Sport, Spel
• Signal/brusförhållande: > 65 dB
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Dialogförstärkare, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- 
och baskontroll

• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, 
DTS ES, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD 
Master Resolution

• Total effekt RMS @ 30 % THD: 800 W

Mottagare/mottagning/sändning
• RDS: Stationsnamn
• Radioband: FM
• Antal förinställda kanaler: 40
•
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* Baserad på konsumentljudtest gjord av Synovate i november 2010 i 
Tyskland mot en ledande konkurrent. Data på fil.
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