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Philips Immersive Sound
Házimozi 360Sound 
technológiával

3D Blu-ray

HTS9540
A hangzás bűvöletében

Surround hangzás minden szögből, akár a moziban
Élje át a helyiség bármely részében a tökéletes, eredeti moziélményt. A 360Sound 
hangsugárzók meghajtóit elöl és oldalt helyezték el, így a helyiséget egyenletes surround 
hanggal töltik be, épp, mint a moziban.

Egyedülálló hangélmény
• Az automatikus kalibrációval szinkronizálhatók a hangsugárzók a tökéletes akusztika érdekében
• A 360Sound a helyiség minden pontját megtölti hanggal
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Ikonikus és kompakt kialakítású hangsugárzók otthona kényelméért
• Tökéletesen illeszkedik a Cinema 21:9 TV precíziós fekete alumínium kialakításához

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• Beépített WiFi és Net TV az igény szerinti (Video on Demand) videók és médiafájlok 

nézéséhez, ill. hallgatásához
• Tartozék dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
• Tökéletes működés a Philips Cinema 21:9 TV multi-view funkciójával



 360Sound

A hagyományos 5.1-es házimozitól 
nagymértékben különböző 360Sound egyedi 
kialakításának köszönhetően mindegyik 
szatellithangszóróban három meghajtó van – 
egy elölről, illetve kettő oldalról sugárzó, 
amelyek lenyűgöző hangélményt biztosítanak. 
A dipólus kialakítás mellett a Philips egy 
szabadalmazott algoritmust is használ a 
hanghatás tökéletesítéséhez. Az olyan kiváló 
minőségű akusztikai komponenseknek 
köszönhetően, mint a puha dóm 
magashangszórók, a neodímium mágnesek és a 
„D" osztályú digitális erősítők, a 360Sound 
minden szögből kiváló hangzást nyújt, és ezzel 
valódi moziélményt teremt otthonában.

Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 
3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő 

minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. 
A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround 
hangzást is biztosít, hogy a hangélmény 
felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Automatikus kalibráció

Az új Philips házimozi által nyújtott optimális 
hangélmény beállítása pillanatok műve. A 
távvezérlő egyetlen gombjának megnyomásával 
elindul az intelligens, előre betöltött 
hangkalibrációs szoftver, amely tesztjeleket 
küld a hangsugárzókra. Az automatikus 
kalibrációs mikrofon érzékeli és elemzi ezeket 
a jeleket, majd a szükséges beállításokat 
követően számításba veszi a hangsugárzók és a 
hallgatói pozíció közötti távolságot, a hangerőt, 
és az egyes hangsugárzók audiojeleinek 
késleltetését. 60 másodperc alatt készen van a 
szobára optimalizált hangzás beállítása.

Dolby TrueHD és DTS-HD

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray 
lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan 
azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A 
Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 

Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által 
nyújtott élményt.

Beépített WiFi és Net TV

A beépített WiFi funkciónak köszönhetően 
csatlakoztathatja házimoziját az otthoni 
hálózathoz, és a Net TV szolgáltatással igénybe 
vehet számos kedvelt online szolgáltatást. A 
Net TV szolgáltatással elérhet kiváló filmeket, 
képeket, internetes tájékoztató-szórakoztató 
anyagokat és más tartalmakat. A Net TV 
„Video on Demand” szolgáltatásával 
otthonában is néhány perc alatt kölcsönözhet 
vagy vásárolhat SD és HD filmeket, 
tévéműsorokat és zenét.

Tökéletesen 
illeszkedik a Cinema 
21:9 TV-hez
Fokozza otthoni 
moziélményét, és tegye 
minden estéjét premier 

előadássá a precíziós fekete alumínium 
kialakítású Philips Cinema 21:9 TV-
készülék által biztosított egyedülálló 
kombinációval. Ez a szemet 
gyönyörködtető TV-készülék 21:9 
formátumban jeleníti meg a filmeket - 
ahogy azokat eredetileg vetíteni tervezték 
-, és a moziélmény fokozásához az 
ultraszéles TV mellett a Perfect Pixel HD 
rendszer és a LED Pro technológia is 
hozzájárul. További információkkal 
kapcsolatban érdeklődjön még ma!
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM antenna, Rövid üzembe 

helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói 
kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, Elemek a 
távvezérlőhöz, HDMI kábel, Hálózati tápkábel, 
DCK3060/00 iPod dokkoló, Automatikus kalibráló 
mikrofon

• Kompatibilis tartozékok: RWSS9500 Vezeték 
nélküli hátsó audioegység, STS9500 Hangsugárzó-
állványok, STS9510 Fali tartók

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, WAV
• MP3 bitátviteli sebességek: 112 kb/s - 320 kb/s
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, USB flash 

meghajtó, Audio CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R 
DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 
3D

• WMA átviteli sebesség: 48 kb/s - 192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• HDMI 1: HDMI v1.4 3D és visszairányú 

hangcsatorna
• Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, 

Nagysebességű USB
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Komponens 

videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai 
bemenet, Dokkolóegység-csatlakozó, Easy-Fit 
hangszóró-csatlakozók, FM antenna, HDMI 1.4 
kimenet (ARC), LAN, Vezeték nélküli hátsó 
audioegység

• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 
gombnyomásra, Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-
audiovezérlés, Készenlét

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna, 
Deep Color, Felbontás: 720p, 1080i, 1080p, 
1080p24

Kényelem
• Multimédiás: DLNA adathordozó-böngésző, Net 

TV szolgáltatások

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 437 x 75 x 342 mm
• A főegység tömege: 4,5 kg
• Középsugárzó (sz x ma x mé): 435 x 85 x 111 mm
• Középsugárzó tömege: 1,67 kg
• Középsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
• Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 

117 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 1,17 kg
• Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 5 m
• Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 

117 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 1,17 kg
• Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 397 x 342 mm
• Mélynyomó tömege: 6,4 kg
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m

• Csomagolás (sz x ma x mé): 400 x 554 x 560 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 23,9 kg

Hangszórók
• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú 

hangszóró
• Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Szatellithangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
• Szatellithangszóró meghajtók: 2 db 3"-es szélessávú 

hangszóró
• Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
• Szatellitsugárzó impedanciája: 8 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű 

hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 40 - 150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív

Kép/Kijelző
• Kép javítása: video-felkonvertálás, Nagyfelbontású 

(720p, 1080i, 1080p)

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 100 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,3 W

Hangzás
• Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 65 dB
• Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Classic, 

Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Hírek, Sport
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 800 W
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Beszédkiemelő, DoubleBass, FullSound, 
Éjszakai mód, Magas/mély hangok szabályozása

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

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, GIF
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, USB flash meghajtó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

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

• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD-
Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, BD videó, BD-R/RE 2.0, USB flash meghajtó, 
BD 3D

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
•
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