
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
5.1 z technologią 
360Sound

• Blu-ray 3D

HTS9540
Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk przestrzenny z każdej strony, jak w kinie
Kino domowe firmy Philips gwarantuje kinowe wrażenia niezależnie od tego, w którym miejscu pokoju 

się znajdujesz. W głośnikach 360Sound przetworniki dźwięku są umiejscowione zarówno z przodu, jak 

i po bokach, dzięki czemu dźwięk wypełnia równomiernie cały pokój — zupełnie jak w kinie.

Wspaniałe wrażenia dźwiękowe
• Automatyczna kalibracja umożliwia synchronizację głośników w celu uzyskania doskonałej 

akustyki
• Dźwięk przestrzenny wypełniający całe pomieszczenie
• Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Wspaniałe, niewielkie głośniki wzbogacają wystrój wnętrza Twojego salonu
• Doskonały wybór do telewizora Cinema 21:9 w wersji z czarnego aluminium

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
• Wbudowana sieć Wi-Fi z usługą Net TV pozwala cieszyć się multimediami i filmami na życzenie
• W zestawie podstawka dokująca zapewniająca wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone
• W pełni przystosowany do obsługi funkcji wielu okien telewizora Cinema 21:9 firmy Philips



 360Sound

Kino domowe z technologią 360Sound, 
całkowicie różniące się od konwencjonalnego 
zestawu kina domowego 5.1, zostało 
wyjątkowo zaprojektowane z trzema 
przetwornikami w każdym głośniku 
satelitarnym — jednym przednim i dwoma 
bocznymi kątowymi, których celem jest 
wytworzenie dźwięku przestrzennego. 
Oprócz technologii dipoli firma Philips 
wykorzystuje specjalnie opracowany algorytm 
zapewniający jeszcze większą poprawę efektu 
dźwięku przestrzennego. Wbudowane 
dodatkowe komponenty akustyczne, takie jak 
głośniki wysokotonowe z miękką kopułką, 
neodymowe magnesy oraz wzmacniacze 
cyfrowe klasy „D” sprawiają, że kino domowe 
360Sound zapewnia wyjątkowy dźwięk z 
każdego miejsca, stwarzając wrażenie 
przebywania na sali kinowej.

Full HD 3D Blu-ray

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we 
własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 
3D. Technologia Active 3D w połączeniu z 
najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię 
i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 
1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w 
rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie 
kina domowego dzięki zastosowaniu 
specjalnych okularów zasłaniających prawe i 

lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się 
obrazami. Szeroka gama filmów 3D 
dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp 
do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia 
Blu-ray zapewnia również nieskompresowany 
dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się 
niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami 
dźwiękowymi.

Automatyczna kalibracja

Dostosowanie dźwięku w zestawie kina 
domowego Philips trwa tylko chwilę. Po 
naciśnięciu przycisku na pilocie zostaje 
uruchomiony inteligentny konfigurator 
dźwięku, który wyemituje sygnały testowe do 
głośników. Te sygnały są analizowane przez 
automatycznie kalibrowany mikrofon. 
Dokonywane są konieczne korekty wynikające 
z odległości między głośnikami a pozycjami 
odsłuchu czy głośności i opóźnienia 
przenoszenia sygnałów audio z każdego 
głośnika. Dźwięk jest ulepszany i 
optymalizowany w 60 sekund.

Dolby TrueHD i DTS-HD

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master 
Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray 
dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk 
jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od 
wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, 
co było zamysłem twórców. Formaty Dolby 
TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential 
stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich 
wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Doskonały wybór do 
telewizora Cinema 
21:9
Zwiększ wrażenia kinowe 
w domu dzięki doskonale 
dopasowanemu 

telewizorowi Cinema 21:9 firmy Philips w 
wersji z czarnego aluminium. Niech ta 
kombinacja sprawi, że każdej nocy 
poczujesz się jak na premierze. Ten 
efektowny telewizor odtwarza filmy w 
formacie 21:9 – w sposób zgodny z 
zamierzeniami ich twórców – i zapewnia 
wrażenia kinowe dzięki niezwykle 
szerokiemu ekranowi i technologiom 
Perfect Pixel HD Engine i LED Pro. Już 
dziś dowiedz się więcej o tym 
wyjątkowym połączeniu!

Zielone logo firmy Philips.
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena FM, Skrócona 

instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały 
świat), Baterie do pilota zdalnego sterowania, 
Przewód HDMI, Przewód zasilający, Podstawka 
dokująca do odtwarzacza iPod DCK3060/00, 
Mikrofon z automatyczną kalibracją

• Zgodne akcesoria: Bezprzewodowy głośnik tylny 
RWSS9500, Podstawy pod głośniki STS9500, 
Wsporniki naścienne STS9510

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, WAV
• Prędkość przepływu danych MP3: 112 kb/s – 

320 kb/s
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, Pamięć flash USB, 

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

• Prędkość przepływu danych WMA: 48 kb/s – 
192 kb/s

Możliwości połączeń
• HDMI 1: HDMI 1.4 3D i zwrotny kanał dźwiękowy
• Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, 

Szybkie złącze USB
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Wyjście Component 

Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście 
optyczne, Złącze stacji dokującej, Dopasowane 
złącza głośnikowe, Antena FM, Wyjście HDMI 1.4 
(ARC), Sieć LAN, Bezprzewodowy głośnik tylny

• EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym 
przyciskiem, Przesyłanie wiązki pilota, Sterowanie 
dźwiękiem, Tryb gotowości

• Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy 
(ARC), Technologia Deep Color, Rozdzielczość 
720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Udogodnienia
• Multimedia: Przeglądarka multimedialna DLNA, 

Usługa Net TV

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

437 x 75 x 342 mm
• Waga jednostki centralnej: 4,5 kg
• Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 

435 x 85 x 111 mm
• Waga głośnika centralnego: 1,67 kg
• Długość przewodu głośnika centralnego: 4 m
• Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.): 

99 x 247 x 117 mm
• Waga głośnika przedniego: 1,17 kg
• Długość przewodu głośnika przedniego: 5 m
• Głośnik tylny (szer. x wys. x głęb.): 

99 x 247 x 117 mm
• Waga głośnika tylnego: 1,17 kg
• Długość przewodu głośnika tylnego: 10 m
• Subwoofer (głośnik niskotonowy) 

(szer. x wys. x głęb.): 196 x 397 x 342 mm
• Waga subwoofera: 6,4 kg
• Długość przewodu subwoofera: 4 m

• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 
400 x 554 x 560 mm

• Waga wraz z opakowaniem: 23,9 kg

Głośniki
• Zakres kanału centralnego: 150 – 20 000 Hz
• Przetwornik głośnika centralnego: 3-calowy głośnik 

niskotonowy
• Impedancja głośnika centralnego: 4 om
• Głośnik satelitarny: Przód ekranowany 

magnetycznie
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2x3" 

pełnozakresowy głośn. niskotonowy
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150 – 

20 000 Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 8 om
• Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym 

skoku 1 x 6,5 cala
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Typ subwoofera: Pasywny

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Zwiększanie rozmiaru 

wideo, Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

Moc
• Pobór mocy: 100 W
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
• Ustawienia korektora: Akcja, Klasyka, Koncert, 

Dramat, Jazz, Rock, Wiadomości, Sport
• Moc wyjściowa (RMS): 800 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Automatyczne 

ustawianie poziomu głośności, Mechanizm 
poprawy dialogów, DoubleBass, FullSound, Tryb 
nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich

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

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG, GIF
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Powiększenie
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Pamięć flash USB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• RDS: Nazwa stacji
• Pasma tunera: FM

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

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

• Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD-Video, 
Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
BD Video, BD-R/RE 2.0, Pamięć flash USB, BD 3D

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
•
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