
 

 

„Philips“
5.1 namų kinas su 
„360Sound“

• 3D „Blu-ray“

HTS9540
Sužavėti garsų

Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine
Mėgaukitės kino salės pojūčiais naudodamiesi „Philips“ namų kino sistema – nesvarbu, 
kurioje kambario vietoje esate. „360Sound“ garsiakalbiai skleidžia garsą į priekį ir šonus, 
tolygiai užpildydami kambarį erdviniu garsu, – visai kaip kino salėje.

Neprilygstamas klausymosi pojūtis
• Automatinis kalibravimas sinchronizuoja garsiakalbius, sukurdamas tobulą akustiką
• „360Sound“ sistema garsu užpildo kiekvieną jūsų kambario kampą
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Ikoniški ir kompaktiški garsiakalbiai padidina namų erdvę
• Puikiai dera su „Cinema 21:9“ televizoriumi dėl preciziškai juodo aliuminio

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• Integruota „WiFi“ su „Net TV“ skirta mėgautis medija ir video pagal pareikalavimą
• Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai
• Sklandžiai veikia su „Multi-view“ funkcija „Philips Cinema 21:9 “ televizoriuje



 „360Sound“

Visai kitoks nei įprastas 5.1 namų kino teatras, 
„360Sound“ yra unikaliai sukurtas su trimis 
tvarkyklėmis kiekviename satelitiniame 
garsiakalbyje – viena iš priekio ir dvi šone, 
kurios yra išlenktos siekiant suprojektuoti 
įtraukiantį garsą aplink jus. Be dipolių principo, 
„Philips“ naudoja patentuotą algoritmą, 
siekiant padidinti apgaubiančio garso efektą. Su 
integruotais aukščiausios kokybės akustiniais 
komponentais, tokiais kaip švelnūs aukštų tonų 
stiprintuvai, neodimio magnetai ir skaitmeninis 
D klasės stiprintuvas, „360Sound“ perteikia 
išskirtinį garsą iš visų kampų - suteikdama jums 
tikro kino potyrį namuose.

„Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 

keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 
Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą 
erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

Automatinis kalibravimas

Dabar paprasta nustatyti savo naująjį „Philips“ 
namų kino teatrą optimaliai garso patirčiai. 
Vienu mygtuko paspaudimu nuotolinio 
valdymo pulte įkeliama išmani iš anksto 
nustatyta garso kalibravimo programinė įranga 
ir paskleidžiami bandomieji signalai į 
garsiakalbius. Šie signalai yra pagaunami, 
analizuojami automatinio kalibravimo 
mikrofonu ir atliekami reikalingi nustatymai, 
atsižvelgiant į atstumą tarp garsiakalbio ir 
klausymo pozicijos, taip pat garsumą ir garso 
signalo uždelstą atsaką iš kiekvieno 
garsiakalbio. Per 60 sek. garso potyris jūsų 
kambaryje yra sustiprinamas ir 
optimizuojamas.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų 
„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės 
studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, 
todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. 
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos 
pramogų potyrius.

Puikiai dera su 
„Cinema 21:9“
Sustiprinkite savo namų 
kino keliamus pojūčius 
žiūrėdami „Philips Cinema 
21:9“ preciziškai juodo 

aliuminio korpuso televizorių. Tegu 
kiekviena naktis būna premjera su unikaliu 
deriniu: šis puikus televizorius leidžia 
filmus 21:9 formatu, tokiu, kokie jie ir 
turėtų būti žiūrimi, ir sustiprina filmų 
keliamus pojūčius – žiūrėkite šį ypač platų 
televizorių, išsiskiriantį „Perfect Pixel HD“ 
varikliu bei „LED Pro“. Daugiau 
informacijos apie šį puikų gaminį 
teiraukitės jau šiandien!

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Priedai
• Pridedami priedai: FM antena, Greitos pradžios 

vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, 
Tarptautinės garantijos lapas, Nuotolinio valdymo 
pulto baterijos, HDMI laidas, Maitinimo laidas, 
DCK3060/00 jungtis „iPOD“, Automatinio 
kalibravimo mikrofonas

• Suderinami priedai: RWSS9500 belaidis galinis 
garsas, STS9500 garsiakalbio stovai, STS9510 
sieniniai kronšteinai

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, WAV
• MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps
• Atkuriama medija: CD-R/RW, USB atmintinė, 

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

• WMA sparta bitais: 48 - 192 kbps

Prijungimo galimybė
• HDMI 1: HDMI v1.4 3D ir garso grįžimo kanalas
• Priekinės / šoninės jungtys: MP3 linijos įvadas, 

Didelio greičio USB
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė 
įvestis, Stotelės jungtis, Lengvai prispaudžiamos 
garsiakalbio jungtys, FM antena, HDMI 1.4 išvestis 
(ARC), LAN, Belaidis galinis garsas

• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu 
paspaudimu, Perėjimas į nuotolinį valdymą, 
Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas

• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžtamasis kanalas, 
„Deep Colour” funkcija, 720p, 1080i, 1080p 
skiriamosios gebos, 1080p24

Patogumas
• Daugialypė terpė: DLNA medijos naršyklė, „Net 

TV“ paslaugos

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 437 x 75 x 

342 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 4,5 kg
• Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 435 x 85 x 

111 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 1,67 kg
• Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
• Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 

117 mm
• Priekinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
• Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 5 m
• Galinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
• Galinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
• Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 397 x 

342 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,4 kg
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
• Pakuotė (P x A x G): 400 x 554 x 560 mm
• Svoris su pakuote: 23,9 kg

Garsiakalbiai
• Pagrindinis dažnio diapazonas: 150 - 20000 Hz
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso 

diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Satelitinis garsiakalbis: Magnetais dengtas priekis
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 col. viso 

diapazono žemų dažnių garsiakalbis
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20000 Hz
• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in 

„Long Throw“ garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: Vaizdo įrašo pagerinimas, 

Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p)

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 100 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W

Garsas
• Dažninė charakteristika: 20Hz - 20000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, 

Koncertas, Drama, Džiazas, Rokas, Žinios, Sportas
• Išvesties galia (RMS): 800 W
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, 
„DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, 
Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 
Plus“, „Dolby Prologic II“, „Dolby True HD“, DTS 
96/24

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG, GIF
• Vaizdo išryškinimas: pasukimas, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas
• Atkuriama medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

atmintinė

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• RDS: Stoties pavadinimas
• Imtuvo diapazonas: FM

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

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

• Atkuriama medija: CD-R/CD-RW, DVD-Video, 
CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB 
atmintinė, BD 3D

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 
PAL

•
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