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d den originale biografoplevelse, uanset hvor du er i rummet. Philips HTB9550D-
mmebiografsystemet er designet med lyddrivere foran og på siderne for at fylde dit 

m helt med surround-lyd.

Fantastisk lytteoplevelse
• 360° lyd fylder dit rum med lyd fra alle vinkler
• Automatisk kalibrering synkroniserer højttalerne, så du opnår den bedste akustik
• Kraftig aktiv subwoofer giver en ægte biografoplevelse

Designet til at forbedre din biograf derhjemme
• Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod

Nyd al din underholdning - helt enkelt
• Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
• Dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
• Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
• CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
• Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering giver en virkelighedstro filmoplevelse
• Internetradio til at nyde verdenen af online-radiokanaler



 360Sound

360° lyd, der er meget anderledes end den 
konventionelle 5.1 hjemmebiograf, er unikt 
udviklet med tre drivere i hver satellithøjttaler 
– en fortil og to ud mod siderne, der er vinklet, 
så de projicerer overvældende lyd omkring dig. 
Ud over dipolprincippet anvender Philips sin 
egen algoritme for at udvide den omfavnende 
lydeffekt. 360° lyd, der er konstrueret med 
førsteklasses akustiske komponenter som Soft 
Dome-diskanthøjttalere, Neodym-magneter 
og klasse-D digitale forstærkere, leverer 
fremragende lyd fra alle vinkler – og giver dig 
en sand biografoplevelse i dit eget hjem.

CinemaPerfect HD

Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en 
ny standard inden for klar og skarp 
videoafspilning. Denne intelligente enhed 
reducerer støj og gør billederne skarpere, så 
du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. 
Reduktion af videostøj og superskalering 
reducerer den støj, der produceres, når video 
komprimeres til MPEG-format. Med forbedret 
farvebehandling producerer enheden skarpere, 
dybere billeder på skærmen.

Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering

Nyd spændende 3D-film i dit hjem med din 
eksisterende 2D-filmsamling. Øjeblikkelig 3D-
konvertering benytter den nyeste digitale 
teknologi til at analysere 2D-videoindhold for 
at skelne mellem genstande i forgrunden og 
baggrunden. Disse oplysninger skaber et 
dybdekort, der konverterer almindelige 2D-
videoformater til spændende 3D. Sammen med 
dit kompatible 3D-TV kan du nu opleve full HD 
3D.

Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr)

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed 
og mobilitet, når du placerer dine højttalere i 
rummet. De er udviklet med interferensfri 
teknologi og giver dig surround-lydens renhed 
uden grimme ledninger.

Internetradio

Internetradio er en lydtjeneste, der 
transmitteres via internettet. Nogle 
internetstationer er tilknyttet "almindelige" 
(fysiske) radiostationer eller selskaber, mens 

andre kun er internetradiostationer, som er 
uafhængige og kun transmitterer deres 
udsendelser via internettet. Med internetradio 
får du adgang til online-radiostationer fra hele 
verden, og du kan lytte til et stort udvalg af 
genrer. Du kan få nyheder, sport og 
underholdning, eller du kan lytte til dine 
yndlings- eller nichestationer.

Full HD 3D Blu-ray

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med 
et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den 
nyeste generation af hurtigskiftende 
skærmbilleder for at give ægte dybde og 
realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full 
HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, 
når du ser disse billeder gennem specielle 
briller, der er timet til at åbne og lukke højre 
og venstre linse synkront med de skiftende 
billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på 
Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj 
kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret 
lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Indbygget WiFi

Takket være den indbyggede Wi-Fi kan du 
opleve et stort udvalg af populære online-
tjenester ved blot slutte din hjemmebiograf 
direkte til dit hjemmenetværk. Du kan nyde 
nogen af de bedste websteder, som tilbyder 
film, billeder og andet online indhold, der er 
skræddersyet til at passe til din TV-skærm.
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Lyd
• Philips-funktion: 360Sound
• Equalizer-indstillinger: MySound, Spil, Film, Musik, 

Nyheder, Original
• Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbelt 

baslyd, FullSound, Night-indstilling, Surround Plus, 
Diskant- og basregulering

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD 
High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

• Centerhøjttaleroutput: 125 W
• Satelithøjttaleroutput: 4 x 93,75 W
• Subwooferoutput: 125 W
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W

Højttalere
• Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x 

satellithøjttalere
• Centerhøjttaler-enheder: 1" soft dome-

diskanthøjttaler, 2 x 2,5" woofere
• Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" soft dome-

diskanthøjttaler, 1 x 2,5" basenhed, 2 x 2,5" full 
range-basenheder

• Satellithøjttaler-impedans: 6 ohm
• Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 

20.000 Hz
• Subwoofer-type: Aktiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
• Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
• Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden: Music iLINK, USB
• iPod/iPhone: Dock medfølger, via 3,5 mm Music 

iLink
• Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, 

Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial 
indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit 
højttalerstik, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 
output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, 
Dockingstation iPod/iPhone, Stik til SD/SDHC, 
Trådløs lyd på bagpanel

• MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuel 
fjernbetjening

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af 

undertekster til 21:9-format, Audio Return 
Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, 
Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby 
med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

• HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Indholdstype, Deep Color

Tuner/modtagelse/transmission
• Internetradio
• Tunerbånd: FM
• Faste kanaler: 40
• RDS: Nyheder, Nyheder og trafik, Stationsnavn

Medier til optisk afspilning
• Diske, der kan afspilles: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, 

BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, 
DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat
• Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
• Billede: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio Playback
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV
• MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4

Stillbilledafspilning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressiv, PNG
• Billedforbedring: Rotér, Diasshow med 

musikafspilning, Zoom

Billede/display
• Billedforbedring: Øjeblikkelig 2D til 3D, HD (720p, 

1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-
upscaling

Strøm
• Strømforbrug: 105 W
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed
• Emballage: Elektronisk brugervejledning

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm
• Vægt for hovedenhed: 4,5 kg
• Centerhøjttaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
• Centerhøjttalers vægt: 1,67 kg
• Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
• Fronthøjttalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Fronthøjttalers vægt: 1,17 kg
• Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
• Baghøjttalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Baghøjttalers vægt: 1,17 kg
• Længde af baghøjttalerkabel: 9,5 m
• Subwoofer (B x H x D): 295 x 375 x 295 mm
• Subwoofer-kabellængde: 4 m
• Subwoofers vægt: tbc kg
• Emballage (B x H x D): tbc mm
• Vægt inkl. emballage: tbc kg

Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: STS9501 Højttalerstandere, 

STS9510 Vægbeslag
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Mikrofon 

med automatisk kalibrering, DCK3061 iPod/
iPhone-dock, FM-antenne, Netledning, 
Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed 
og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis
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