
 

 

Philips
Domácí kino 5.1 
se zvukem 360 stupňů

3D Blu-ray

HTS9540
Posedlost zvukem

Prostorový zvuk ze všech úhlů k nerozeznání od kina
Začněte si vychutnávat jedinečné filmové zážitky z kteréhokoli místa v pokoji. 
Reproduktory vyzařující zvuk do 360 stupňů jsou vybaveny měniči zvuku na přední a 
obou bočních stranách, aby rovnoměrně přenášely zvuk do celého pokoje jako v kinosále.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Automatická kalibrace slouží k synchronizaci reproduktorů a zajištění dokonalé akustiky
• 360stupňový zvuk naplňuje zvukem pokoj ze všech úhlů
• Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Ikonické a kompaktní reproduktory obohacují domácí prostředí
• Dokonalý doplněk televizoru Cinema 21:9 z dokonalého černého hliníku

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Vestavěné WiFi s Net TV pro přehrávání médií a videa na vyžádání
• Součástí balení je dok pro pohodlné přehrávání z iPodu/iPhonu
• Hladce spolupracuje s funkcí více zobrazení v televizoru Philips Cinema 21:9



 360stupňový zvuk

Systém 360Sound se nesmírně liší od běžných 
domácích kin 5.1: má jedinečný design se třemi 
vinutími v každém satelitním reproduktoru 
– předním a dvou postranních, které jsou 
nakloněny v úhlu zajišťujícím projekci 
pohlcujícího zvuku kolem vás. Kromě principu 
dipólů využívá společnost Philips vlastní 
algoritmus pro další zdůraznění obklopujícího 
zvukového efektu. Systém 360Sound je tvořen 
prvotřídními akustickými komponenty, 
například kuželovými výškovými reproduktory 
s měkkou membránou, neodymovými magnety 
a digitálními zesilovači třídy D, a přináší 
výjimečný zvuk ze všech úhlů pro skutečný 
zážitek jako v kině, přímo u vás doma.

Full HD Blu-ray 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním 
obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. 
Technologie Active 3D využívá nejnovější 
generaci rychle přepínaného zobrazení a 
dosahuje skutečně realistické hloubky v plném 
vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku 
ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení 
dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat 
speciálními brýlemi. Brýle synchronizují 
otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s 
měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu 

vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D 
filmové tituly na Blu-ray discích.Blu-ray také 
zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; 
zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od 
reality.

Automatická kalibrace

Nastavení vašeho nového domácího kina 
Philips na optimální zvuk je nyní hračka. Stačí 
stisknout tlačítko na dálkovém ovladači. Spustí 
se inteligentní, předem nahraný software pro 
kalibraci zvuku, který vysílá testovací signály do 
reproduktorů. Tyto signály jsou zpětně 
zachyceny a analyzovány mikrofonem 
s automatickou kalibrací a jsou provedeny 
potřebné úpravy nastavení, přičemž jsou brány 
v úvahu vzdálenosti mezi reproduktory a 
poslechovými místy, hlasitost a zpoždění 
odezvy pro audio signály z jednotlivých 
reproduktorů. Za 60 sekund je zvuk 
v místnosti dokonalejší a optimalizovaný.

Dolby TrueHD a DTS-HD

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD 
Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk 
z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř 
nerozlišitelný od studiového masteru, takže 
slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. 
Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a 

Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu 
hudby HD.

Vestavěné WiFi s Net TV

Díky vestavěné podpoře WiFi můžete 
jednoduše připojit domácí kino přímo 
k domácí síti a vyzkoušet si bohatou nabídku 
online služeb na Net TV v libovolné chvíli. Na 
obrazovce Net TV si vychutnejte některé 
z nejlepších webových stránek nabízejících 
filmy, obrázky, zábavné informace a další online 
obsah, šité na míru obrazovce televizoru. 
Kromě toho si můžete zapůjčit nebo zakoupit 
filmy v kvalitě SD a HD, TV pořady a hudbu 
přímo ze své pohovky během několika málo 
minut prostřednictvím služeb Video na 
vyžádání Net TV.

Dokonalý doplněk 
televizoru Cinema 21:9
Umocněte zážitek ze 
sledování domácího kina 
dokonale ladícím 
televizorem Philips 

Cinema 21:9 z černého hliníku. Touto 
jedinečnou kombinací přetvoříte každý 
večer v premiérovou noc. Tento 
mimořádný televizor promítá filmy 
v původním formátu 21:9 tak, jak je tvůrci 
natočili. Navíc rozšiřuje divácký zážitek ze 
zvlášť širokého televizoru technologiemi 
Perfect Pixel HD a LED Pro. Další 
informace o této jedinečné kombinaci 
můžete získat již dnes!
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa FM, Stručný návod 

k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská 
příručka, Mezinárodní záruční list, Baterie pro 
dálkový ovladač, Kabel HDMI, Napájecí kabel, 
Dock pro iPod DCK3060/00, Mikrofon pro 
automatickou kalibrací

• Kompatibilní příslušenství: RWSS9500 Bezdrátové 
zadní audiozařízení, STS9500 Stojany na 
reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na 
stěnu

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, WAV
• Přenosová rychlost formátu MP3: 112–320 kb/s
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, Jednotka Flash 

USB, zvukový disk CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R 
DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 
3D

• Přenosová rychlost formátu WMA: 48–192 kb/s

Možnosti připojení
• HDMI 1: HDMI v1.4 3D a zpětný audio kanál
• Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, 

Vysokorychlostní rozhraní USB
• Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup 

komponentního videa, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. 
vstup pro opt. kabel, Konektor doku, Snadno 
nastavitelné výstupy pro reproduktory, Anténa FM, 
Výstup HDMI 1.4 (ARC), LAN, Bezdrátové zadní 
audiozařízení

• EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím 
jednoho tlačítka, Průchod signálu dálkového 
ovladače, Systémové ovládání audia, Systém 
v pohotovostním režimu

• Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál, 
Deep Color, Rozlišení 720p, 1080i, 1080p, 
1080p24

Pohodlí
• Multimédia: Prohlížeč médií DLNA, Služby Net TV

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 437 x 75 x 342 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 4,5 kg
• Středový reproduktor (Š x V x H): 

435 x 85 x 111 mm
• Hmotnost středového reproduktoru: 1,67 kg
• Délka kabelu středového reproduktoru: 4 m
• Přední reproduktor (Š x V x H): 

99 x 247 x 117 mm
• Hmotnost předního reproduktoru: 1,17 kg
• Délka kabelu předního reproduktoru: 5 m
• Zadní reproduktor (Š x V x H): 

99 x 247 x 117 mm
• Hmotnost zadního reproduktoru: 1,17 kg
• Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
• Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
• Hmotnost subwooferu: 6,4 kg
• Délka kabelu subwooferu: 4 m
• Balení (Š x V x H): 400 x 554 x 560 mm
• Hmotnost včetně balení: 23,9 kg

Reproduktory
• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150 -

 20 000 Hz
• Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm 

širokopásmový reproduktor
• Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
• Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední 

repro
• Vinutí satelitního reproduktoru: 2 x 7,6cm 

širokopásmový reproduktor
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150 -

 20 000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 8 ohm
• Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor 

dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
• Frekvenční pásmo subwooferu: 40 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa, Vysoké 

rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 100 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 

W

Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz Hz
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, 

Drama, Jazz, Rock, Zprávy, Sporty
• Výstupní výkon (RMS): 800 W
• Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, 

Zlepšení reprodukce dialogů, DoubleBass, 
FullSound, Noční režim, Regulace výšek a basů

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG, GIF
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Jednotka Flash USB

Tuner/příjem/vysílání
• Systém RDS: Název stanice
• Pásma tuneru: FM

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 
9, AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, WMV

• Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD-
Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, Jednotka Flash USB, 
BD 3D

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
•
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