
 

 

Philips
Home Theater 5.1 com 
360Sound

Reprodução de Blu-ray 3D

HTS9520
Som surround de todos os ângulos, como no cinema
Obcecados por som
Mais de 70% dos participantes do desafio sonoro* preferem o Philips 360Sound. As 
caixas acústicas 360Sound dispõem de drivers de som frontais e laterais para que o som 
surround se espalhe por todos os cantos, como no cinema.

Máxima experiência sonora
• O 360 Sound preenche todo o ambiente com som emitido de todos os ângulos
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Caixas acústicas modernas e compactas dão um clima mais sofisticado à sua casa
• Design sofisticado com acabamento em alumínio de alta qualidade

Conecte e divirta-se
• Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
• Link de rede para DLNA para reproduzir músicas e vídeos do seu PC
• Acesso à Internet e serviços online



 Full HD 3D Blu-ray

Fique encantado com filmes 3D em sua sala 
com uma TV Full HD 3D. O Active 3D usa a 
mais moderna geração de telas de alternância 
rápida para uma verdadeira sensação de 
profundidade e realismo com uma resolução 
Full HD 1080 x 1920. Você vivencia a 
experiência visual Full HD 3D quando assiste a 
essas imagens usando óculos especiais com 
tempo determinado de abertura e fechamento 
das lentes esquerda e direita em perfeita 
sincronia com as imagens em alternância. Com 
os filmes 3D exclusivos em Blu-ray, você conta 
com uma seleção de conteúdo variada e de alta 
qualidade. O Blu-ray também fornece som 
surround não compactado para uma 
experiência de áudio inacreditavelmente real.

Dolby TrueHD e DTS-HD

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential fornecem o mais puro som de seus 
discos Blu-ray. O áudio reproduzido é 
praticamente indistinguível do áudio original 
gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir 
o que os criadores querem que você ouça. O 
Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential completam sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Caixas acústicas modernas e compactas

Caixas acústicas modernas e compactas dão 
um clima mais sofisticado à sua casa

Design sofisticado

Design sofisticado com acabamento em 
alumínio de alta qualidade

Link de rede para DLNA

Com o link de rede para DLNA, você pode 
acessar facilmente fotos, músicas, vídeos ou 
filmes no seu PC ou rede doméstica. Ele usa a 
conexão Ethernet (LAN) com protocolo 
DLNA, que garante que produtos certificados 
para DLNA funcionem perfeitamente juntos. 
Ao conectar sua TV, Home Theater ou Blu-ray 
player à rede doméstica, você poderá acessar 
informações de todos os dispositivos 
certificados para DLNA. Também terá acesso 
a um mundo de entretenimento pressionando 
um único botão, com a interface de uso 
intuitivo, projetada para uma fácil navegação.

Prêmio EISA
A EISA reconhece os recursos que serão 
apreciados por pessoas que buscam alta 
qualidade e recursos criativos.
As novas caixas acústicas satélites do HTS 
9520 da Philips são o grande destaque; 
cada caixa é composta por vários drivers. 
O gabinete inferior dispõe de dois drivers 
laterais que atuam como dipolos, 
enquanto o gabinete superior apresenta 
uma disposição convencional de graves/
agudos. Esses drivers são derivados de 
amplificadores Classe D no aparelho de 
DVD/BD principal do HTS9520, que 
também dispõe de DSP personalizado 
para aprimorar o som surround do 
aparelho. Com um subwoofer fornecendo 
uma base sólida para médios e agudos, o 
resultado é um som capaz de envolvê-lo 
de um modo novo e empolgante! Este 
produto está pronto para TV 3D e para o 
acesso sem fio a um PC.

Prêmio iF
Prêmio iF: design de 
produtos 2011
Existe som surround de 
cinema, e existe o Philips 
360 Sound, o único 

sistema que produz som de alta qualidade 
emitido de todos os ângulos. Este Home 
Theater de som surround excelente 
atinge seu efeito através de cinco caixas 
acústicas, um subwoofer e uma unidade 
de Blu-ray central. Cada caixa acústica 
contém três drivers e um tweeter. Dois 
dos drivers emitem sons pelas laterais, o 
que aumenta a sensação de imersão. As 
caixas acústicas são separadas, porém 
potentes, e o sistema é feito com material 
de ponta revestido com alumínio 
escovado e cromado para complementar 
a decoração de sua casa.
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Acessórios
• Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone 

DCK3060, Áudio traseiro wireless RWSS9500, 
Base STS1300, Suportes para caixas acústicas 
STS9500, Suportes para caixas acústicas STS9501, 
Suportes para instalação em parede STS9510, 
Adaptador Wi-Fi USB WUB1110

• Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, 
Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início 
rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, 
Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Folheto de 
garantia mundial

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
• Taxas de transferência de MP3: 112 kbps a 320 

kbps
• Taxas de transferência de WMA: 48 kbps a 192 

kbps

Reprodução de imagem estática
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressivo, PNG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides 

c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: AVCHD, AVCSD, 

DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Mídia de reprodução óptica
• Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Formato de arquivo
• Áudio: aac, mka, mp3, wma
• Imagem: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade
• Acesso a conteúdo: DLNA, Navegador de 

Internet, Online TV
• Conexões frontais / laterais: MP3 Link, USB
• Conexões traseiras: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída de 

vídeo componente, Saída Vídeo Composto 
(CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica 
digital, Conectores ajustáveis para caixas acústicas, 
Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 
(ARC), Entrada DOCK para iPod/iPhone, Saída do 
subwoofer, Wi-Fi USB, Áudio traseiro wireless

Praticidade
• EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no 

formato 21:9, Canal de retorno de áudio, 
Mapeamento automático da entrada de áudio, 
Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um 
toque, Modo de espera com um toque, Transição 
de comandos do controle remoto

• Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, 
Canal de retorno de áudio), Deep Color

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 437 x 75 x 342 mm
• Peso da unidade principal: 4,5 kg
• Caixa acústica frontal (L x A x P): 99 x 247 x 

117 mm
• Peso da caixa acústica frontal: 1,17 kg
• Comprimento do fio da caixa acústica frontal: 5 m
• Caixa acústica central (L x A x P): 435 x 85 x 

111 mm
• Peso da caixa acústica central: 1,67 kg
• Comprimento do cabo da caixa acústica central: 

4 m
• Caixa acústica traseira (L x A x P): 99 x 247 x 

117 mm
• Peso dos alto-falantes traseiros: 1,17 kg
• Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 

10 m
• Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
• Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
• Peso do subwoofer: 6,4 kg
• Embalagem (L x A x P): 560 x 554 x 400 mm
• Peso, incluindo embalagem: 23,5 kg

Caixas acústicas
• Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 

4 x caixas acústicas satélites
• Alto-falante de satélite: Frente com proteção 

magnética
• Drivers das caixas acústicas centrais: Tweeter de 

1" com domo macio, Dois woofers de 2,5"
• Faixa de freqüência da caixa acústica central: 150 a 

20 k Hz
• Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
• Drivers por caixa acústica satélite: 1 tweeter de 1" 

em domo macio, 1 woofer de 2,5 pol, 2 woofers de 
alto alcance de 2,5 pol

• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
• Faixa de freqüência do subwoofer: 20 a 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm

Imagem/tela
• Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 

1.080p/24qps), Progressive Scan, Aprimoramento 
de vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 125 W
• Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,22 W

Som
• Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, 

Drama, Jazz, Rock, Notícias, Esportes, Jogos
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Tecnologia de aprimoramento de 
voz, DoubleBass, FullSound, Modo noturno, Dolby 
Digital Prologic II, Controle de agudos, médios e 
graves

• Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS Digital 
Surround, dts ES, Áudio de alta resolução DTS-
HD, Resolução DTS-HD Master

• Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 
800 W

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Número de canais pré-sintonizados: 40
•
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* *Com base em testes de som realizados pela Synovate com 
consumidores em novembro de 2010 na Alemanha, em comparação 
com um concorrente líder. Dados no arquivo.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da 
América Latina, exceto no Brasil.
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