
 

 

Philips
Domáce kino 5.1 s 
funkciou 360Sound

• 3D Blu-ray

HTS9540
Posadnutí zvukom

Priestorový zvuk zo všetkých uhlov, presne ako v kine
Začnite si vychutnávať divácky zážitok z domáceho kina Philips bez ohľadu na to, kde sa v 
miestnosti nachádzate. Reproduktory 360Sound, skonštruované so zvukovými budičmi na prednej 
strane a na bokoch, rovnomerne vyplnia miestnosť priestorovým zvukom, presne ako v kine.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• Automatická kalibrácia zosynchronizuje reproduktory pre dokonalú akustiku
• 360Sound vyplní miestnosť zvukom zo všetkých uhlov
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Kompaktné reproduktory s fascinujúcim dizajnom zdokonalia vzhľad vašej domácnosti
• Dokonalý partner pre televízor Cinema 21:9 v čiernom hliníkovom prevedení

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• Vstavané WiFi so službou Net TV umožní vychutnávať si médiá a video na požiadanie
• Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
• Plne kompatibilný s funkciou zobrazenia Multi-View televízora Philips Cinema 21:9



 360Sound

Funkcia 360Sound, ktorá sa výrazne odlišuje od 
konvenčného 5.1-kanálového domáceho kina, 
je originálne navrhnutá s troma budičmi v 
každom satelitnom reproduktore – jedným 
predným a dvoma bočnými, ktoré sú natočené 
pod uhlom, aby okolo vás rozprúdili pohlcujúci 
zvuk. Okrem princípu dipólov využíva 
spoločnosť Philips patentovaný algoritmus, 
ktorý ďalej vylepšuje priestorový zvukový 
efekt. 360Sound, skonštruovaný pomocou 
špičkových akustických komponentov, ako sú 
jemné kužeľové výškové reproduktory, 
neodýmiové magnety a digitálne zosilňovače 
triedy D, zaručuje výnimočný zvuk zo všetkých 
uhlov – a poskytne vám skutočný kinový 
zážitok priamo vo vašej domácnosti.

Full HD 3D Blu-ray

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo 
vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. 
Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu 
generáciu technológie pripínania obrazov, 
takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD 
rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento 
obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky 
otvárali a zatvárali synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom 
kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania 

filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký 
výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray 
tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový 
zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne 
realistický poslucháčsky zážitok.

Automatická kalibrácia

Nastavenie domáceho kina Philips na 
optimálny zvukový zážitok je teraz hračkou. 
Jedným stlačením tlačidla na diaľkovom 
ovládaní spustíte inteligentný predinštalovaný 
softvér na kalibráciu zvuku, ktorý do 
reproduktorov odošle testovacie signály. Tieto 
signály zachytí a analyzuje mikrofón na 
automatickú kalibráciu a vykonajú sa 
nevyhnutné úpravy, pričom sa zohľadnia 
vzdialenosti medzi reproduktormi a polohami 
poslucháčov, hlasitosť a odozva oneskorenia 
audiosignálov z každého reproduktora. Za 60 
sekúnd sa zdokonalí a optimalizuje zvukový 
zážitok vo vašej miestnosti.

Dolby TrueHD a DTS-HD

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio 
Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z 
diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo chceli jeho 
tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD 
Master Audio Essential sú dokonalým 
vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

Dokonalý partner pre 
televízor Cinema 21:9
Zažite intenzívnejší domáci 
zážitok zo sledovania 
filmov vďaka dokonale 
kompatibilného modelu 

Philips Cinema 21:9 TV v čiernom 
hliníkovom prevedení. Užite si vďaka tejto 
kombinácii každý večer jedinečnú filmovú 
premiéru: tento úžasný televízor prehráva 
filmy vo formáte 21:9 – presne, ako by si 
to želal ich režisér – a zdokonalí váš 
divácky zážitok pomocou ultra-
širokouhlej obrazovky s technológiou 
Perfect Pixel HD a LED Pro. Informujte sa 
o tejto jedinečnej kombinácii ešte dnes!

Philips Green Logo
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Stručná 

príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál 
používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel 
HDMI, Sieťový napájací kábel, Dok DCK3060/00 
pre iPOD, Mikrofón na automatickú kalibráciu

• Kompatibilné príslušenstvo: Bezdrôtový zvuk zo 
zadných reproduktorov RWSS9500, Stojany pre 
reproduktory STS9500, Konzoly na upevnenie na 
stenu STS9510

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, WAV
• Rýchlosti prenosu MP3: 112 – 320 kb/s
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, USB jednotka Flash, 

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

• Rýchlosť prenosu WMA: 48 – 192 kb/s

Pripojiteľnosť
• HDMI 1: HDMI v1.4 3D a Audio Return Ch
• Predné/bočné konektory: Vstup MP3, 

Vysokorýchlostné pripojenie USB
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video 

výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), 
Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, 
Konektor doku, Konektory reproduktora Easy-Fit, 
FM anténa, Výstup HDMI 1.4 (ARC), LAN, 
Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov

• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 
dotykom, Prepojenie cez diaľkové ovládanie, 
Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim 
systému

• Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel, Deep 
Color, Rozlíšenia 720p, 1080i, 1080p, 1080p 24

Vybavenie a vlastnosti
• Multimédiá: DLNA prehliadač médií, Služby Net 

TV

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 437 x 75 x 342 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,5 kg
• Stredný reproduktor (Š x V x H): 435 x 85 x 

111 mm
• Hmotnosť stredného reproduktora: 1,67 kg
• Dĺžka kábla stredného reproduktora: 4 m
• Predný reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 

117 mm
• Hmotnosť predného reproduktora: 1,17 kg
• Dĺžka kábla predného reproduktora: 5 m
• Zadný reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
• Hmotnosť zadného reproduktora: 1,17 kg
• Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
• Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
• Hmotnosť subwoofera: 6,4 kg
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
• Balenie (Š x V x H): 400 x 554 x 560 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 23,9 kg

Reproduktory
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20 

000 Hz
• Budiče stredného reproduktora: 3" širokopásmový 

basový reproduktor
• Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
• Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné 

repro
• Budiče satelitného reproduktora: 2 x 3" 

širokopásmový woofer
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20 

000 Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 - 150 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: Vzorkovanie videa, 

Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p)

Príkon
• Spotreba energie: 100 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 20 Hz - 20000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Dráma, Jazz, Rock, Správy, Športy
• Výstupný výkon (RMS): 800 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, Zdokonalenie dialógov, DoubleBass, 
FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov

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

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, GIF
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

jednotka Flash

Tuner/Príjem/Vysielanie
• RDS: Názov stanice
• Pásma tuneru: FM

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 

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

• Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD-Video, 
Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
BD Video, BD-R/RE 2.0, USB jednotka Flash, BD 
3D

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
•

HTS9540/12

Technické údaje
Domáce kino 5.1 s funkciou 360Sound
3D Blu-ray

http://www.philips.com

