
 

 

Philips
Sistema de cinema em casa 
5.1 com 360Sound

• Blu-ray 3D

HTS9540
Obcecado pelo som

Som surround de todos os ângulos, tal como no cinema
Comece a desfrutar da experiência de cinema em casa da Philips, independentemente do local onde 

se encontra na divisão. Os altifalantes 360Sound foram concebidos com diafragmas nas partes frontal 

e laterais para encher uniformemente a sua divisão com som surround, tal como no cinema.

A melhor experiência de audição
• Calibração automática sincroniza os altifalantes para uma acústica perfeita
• Som 360° enche a sua divisão a partir de todos os ângulos
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Altifalantes emblemáticos e compactos melhoram o seu ambiente doméstico
• O par ideal para o televisor Cinema 21:9 em alumínio preto de precisão

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
• Wi-Fi incorporado com Net TV para desfrutar de multimédia e Video on Demand
• Base incluída para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone
• Utiliza, na perfeição, a multi-view no televisor Cinema 21:9 da Philips



 360Sound

Extremamente diferente de um sistema de 
cinema em casa 5.1 convencional, o Som 360° 
tem um design único com três diagramas em 
cada altifalante satélite – um com projecção 
frontal do som e dois com projecção lateral, 
ajustados para um ângulo cuja projecção o 
rodeia de som envolvente. Para além do 
princípio dos dipolos, a Philips utiliza um 
algoritmo patenteado para melhorar ainda 
mais o efeito de som abrangente. Construído 
com os melhores componentes acústicos, 
como tweeters de topo suave, ímanes em 
neodímio e amplificadores digitais de Classe D, 
o Som 360° fornece um som excepcional a 
partir de todos os ângulos – proporcionando-
lhe uma verdadeira experiência 
cinematográfica em sua casa.

Blu-ray Full HD 3D

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua 
própria sala de estar com um televisor Full HD 
3D. O Active 3D utiliza a última geração em 
ecrãs de comutação rápida para uma 
profundidade e realismo autênticos numa 
resolução HD de 1080x1920. Se vir estas 
imagens através de uns óculos especiais, com 
lentes direita e esquerda temporizadas para 
abrir e fechar em sincronização com as 
imagens alternadas, a experiência de 

visualização em Full HD 3D é criada no seu 
sistema de cinema em casa. Os lançamentos de 
filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla 
selecção de conteúdos de alta qualidade. O 
Blu-ray também fornece som surround 
descomprimido para uma experiência áudio 
incrivelmente real.

Calibração automática

O ajuste do seu novo sistema de cinema em 
casa da Philips para uma experiência sonora 
perfeita é extremamente fácil. Com o simples 
toque de um botão no telecomando, o 
software para calibração inteligente do som 
pré-carregado é iniciado e emite sinais de teste 
para os altifalantes. Estes sinais são captados e 
analisados pelo microfone de calibração 
automática e os ajustes necessários são 
efectuados tendo em consideração as 
distâncias entre os altifalantes e as posições de 
audição, a intensidade sonora e o atraso na 
resposta dos sinais de áudio para cada 
altifalante. Em 60 segundos, a sua experiência 
sonora na divisão é melhorada e optimizada.

Dolby TrueHD e DTS HD

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus 
discos Blu-ray. O som reproduzido é 
praticamente indistinguível do som de um 
estúdio de gravação, pelo que ouvirá 
exactamente o que os artistas tinham em 

mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master 
Audio Essential completam a sua experiência 
de entretenimento em alta definição.

O par ideal para o 
televisor Cinema 21:9
Intensifique a sua 
experiência 
cinematográfica em casa 
com o televisor Cinema 

21:9 da Philips em alumínio preto de 
precisão totalmente compatível com este 
sistema. Transforme todas as noites em 
noites de estreia com esta combinação 
única: este televisor espectacular 
reproduz filmes no formato 21:9 - da 
forma em que os filmes se destinam a ser 
vistos - e intensifica a sua experiência 
cinematográfica com este televisor ultra-
panorâmico no motor Perfect Pixel HD e 
LED Pro. Descubra mais sobre este par 
perfeito!

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Antena FM, Manual de início 

rápido, Telecomando, Manual do utilizador, 
Folheto de garantia mundial, Pilhas para 
telecomando, Cabo HDMI, Cabo de alimentação, 
Base para iPod DCK3060/00, Microfone de 
calibração automática

• Acessórios compatíveis: Áudio traseiro sem fios 
RWSS9500, Suportes para altifalantes STS9500, 
Suportes para montagem na parede STS9510

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, WAV
• Taxas de bits MP3: 112 kbps - 320 kbps
• Suporte de reprodução: CD-R/RW, Unidade flash 

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

• Taxa de bits WMA: 48 kbps - 192 kbps

Conectividade
• HDMI 1: HDMI v1.4 3D e Audio Return Channel
• Ligações frontais/laterais: Entrada MP3, USB de alta 

velocidade
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo 

componente, Saída de vídeo composto (CVBS), 
Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, 
Ligação à base, Conectores de altifalante fáceis de 
encaixar, Antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), LAN, 
Áudio traseiro sem fios

• EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só 
toque, Passagem telecomando, Controlo do 
sistema de áudio, Standby do sistema

• Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel, 
Deep Color, Resoluções 720p, 1080i, 1080p, 
1080p24

Funcionalidades
• Multimédia: Navegador DLNA, Serviços Net TV

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 437 x 75 x 342 mm
• Peso da unidade principal: 4,5 kg
• Altifalante central (L x A x P): 435 x 85 x 111 mm
• Peso do altifalante central: 1,67 kg
• Comprimento do cabo de altifalante central: 4 m
• Altifalante dianteiro (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
• Peso do altifalante dianteiro: 1,17 kg
• Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 5 m
• Altifalante traseiro (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
• Peso do altifalante traseiro: 1,17 kg
• Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
• Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
• Peso do subwoofer: 6,4 kg
• Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
• Embalagem (L x A x P): 400 x 554 x 560 mm
• Peso incl. embalagem: 23,9 kg

Altifalantes
• Limites freq. central: 150 - 20 000 Hz

• Diafragmas do altifalante central: Woofer full range 
de 3"

• Impedância do altifalante central: 4 ohms
• Altifalante satélite: Frente com revestimento 

magnético
• Controladores de altifalantes satélite: Woofer full 

range de 2x 3"
• Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 8 ohms
• Controlador do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de 

grande alcance
• Limites de freq. do subwoofer: 40 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohms
• Tipo de subwoofer: Passivo

Imagem/visualização
• Melhoramento de imagem: Aumento da resolução 

de vídeo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Alimentação
• Consumo de energia: 100 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W

Som
• Frequência de resposta: 20 Hz - 20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Definições do equalizador: Acção, Clássico, 

Concerto, Drama, Jazz, Rock, Notícias, Desporto
• Potência de saída (RMS): 800 W
• Melhoramento do som: Nivelador automático de 

volume, Intensificador de diálogos, DoubleBass, 
FullSound, Modo Nocturno, Controlos de Graves 
e Agudos

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG, GIF
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom
• Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Unidade flash USB

Sintonizador/recepção/transmissão
• RDS: Nome da estação
• Bandas do sintonizador: FM

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, 

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

• Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD 
vídeo, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, BD vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidade flash USB, 
BD 3D

• Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, 
PAL

•
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