
 

 

Philips Immersive Sound
HD Home cinema met 
360Sound

HTS9520
De ultieme bioscoopervaring

Surround Sound vanuit alle richtingen
Beleef de actie zoals in de bioscoop, waar in de kamer u ook bent. De 360Sound-
luidsprekers beschikken over geluidsdrivers aan de voor- en zijkant voor een gelijkmatige 
Surround Sound in de hele kamer.

De ultieme luisterervaring
• 360Sound vult uw kamer met geluid uit alle richtingen
• DTS-HD en Dolby TrueHD voor een geweldig Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Iconische en compacte luidsprekers - een fraaie aanvulling op uw interieur
• Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• DLNA-netwerkaansluiting voor eenvoudige weergave van de foto's en video's op uw PC
• Net TV voor populaire onlinediensten op uw TV



 360Sound
360Sound is niet te vergelijken met een 
normale 5.1-kanaals home cinema door het 
unieke ontwerp met drie drivers per 
satellietluidspreker - één voorluidspreker en 
twee schuine zijluidsprekers - voor een 
kamervullend geluid. Philips gebruikt naast 
dipolen ook een uniek algoritme om het 
meeslepende geluidseffect nog verder te 
versterken. 360Sound bevat eersteklas 
akoestische onderdelen zoals zachte dome-
tweeters, neodymium-magneten en klasse 'D' 
digitale versterkers voor een uitzonderlijke 
geluidskwaliteit vanuit alle hoeken van de 
kamer, waardoor u zich thuis in een bioscoop 
waant.

DTS-HD en Dolby TrueHD

DTS-HD Advanced Digital Out en Dolby 
TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met geluid 
van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te 
onderscheiden van het origineel; u hoort dus 
wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD 
Advanced Digital Out en Dolby TrueHD 
maken uw HD-entertainmentervaring 
compleet.

Iconische, compacte luidsprekers

Iconische en compacte luidsprekers - een 
fraaie aanvulling op uw interieur

Geraffineerd ontwerp

Geraffineerd ontwerp met fraaie 
aluminiumafwerking

DLNA-netwerkaansluiting

De DLNA-netwerkaansluiting biedt 
eenvoudige toegang tot de foto's, muziek, 
video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De 

ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met 
het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat 
DLNA-gecertificeerde producten naadloos 
samenwerken. Als u uw TV, home cinema-set 
of Blu-ray Disc-speler aansluit op uw 
thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens 
op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. 
Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is 
ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u 
met één druk op de knop toegang tot al uw 
entertainment.

Net TV

Ervaar een groot aantal onlinediensten met 
Net TV. Geniet wanneer u maar wilt 
rechtstreeks op uw TV van films, afbeeldingen, 
infotainment en andere onlinecontent. Sluit uw 
home cinema rechtstreeks aan op uw 
thuisnetwerk via de Ethernet-aansluiting en 
gebruik uw afstandsbediening om naar het item 
dat u wilt bekijken te navigeren en dit te 
selecteren. Met het Philips-menu hebt u 
toegang tot populaire Net TV-diensten die 
gemaakt zijn voor uw scherm. Bovendien kunt 
u via het DLNA-gecertificeerde PC-netwerk 
met uw afstandsbediening video's bekijken en 
hebt u toegang tot foto's op uw computer.
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Accessoires
• Meegeleverde accessoires: FM-antenne, 

Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart, 
Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel, 
Netsnoer

• Compatibele accessoires: RWSS9500 draadloze 
achterluidsprekers, WUB1110 WiFi USB-adapter, 
DCK3060 dock voor de iPod, STS1200 
tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard, STS9500 
luidsprekerstandaarden, STS9510 
wandbevestigingen

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA, WAV
• MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps
• Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, 
USB Flash Drive, WMA-CD

• WMA-bitsnelheden: 48 kbps - 192 kbps

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed 

USB, MP3-lijningang, USB
• Aansluitingen aan de achterkant: Component 

Video-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), 
Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, 
Stationsaansluiting, Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, HDMI-
uitgang, Subwoofer uit, LAN, WiFi-USB, Draadloze 
achterste luidsprekers

Gemak
• Multimedia: DLNA-mediabrowser, Net TV-

diensten

Afmetingen
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

435 x 85 x 117 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 1,67 kg
• Diepte van de voorluidspreker: 117 mm
• Hoogte van de voorluidspreker: 247 mm
• Gewicht van de voorluidspreker: 1,17 kg
• Breedte van de voorluidspreker: 99 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

560 x 554 x 400 mm
• Diepte van de achterluidspreker: 117 mm
• Hoogte van de achterluidspreker: 247 mm
• Gewicht van de achterluidspreker: 1,17 kg
• Breedte van de achterluidspreker: 99 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

437 x 75 x 342 mm

• Gewicht van het apparaat: 4,2 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

195 x 404 x 342 mm
• Gewicht van de subwoofer: 6,4 kg

Luidsprekers
• Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 

20.000 Hz
• Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
• Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermde 

voorzijde, Draadloze achterste luidsprekers
• Satellietluidsprekers: 2 x 3-inch full range-woofer
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 8 ohm
• Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 35 - 150.000 Hz
• Subwooferimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Passief

Vermogen
• Energieverbruik: 100 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 800 W
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, 

Drama, Jazz, Nieuws, Rock, Sport

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: GIF, JPEG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoom
• Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

Flash Drive

Tuner/ontvangst/transmissie
• RDS: Zendernaam
• Radioband: FM

Videoweergave
• Compressie-indelingen: AVCHD, avi, DivX 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MKV, 
MPEG4, WMV

• Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-
video, USB Flash Drive, Video-CD/SVCD

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
•
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