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Ga helemaal op in de ultieme bioscoopbeleving thuis met het 3D-aanbod 
van Philips 
 
Berlijn (Duitsland) – Nooit tevoren werd de driedimensionale filmbeleving thuis met 
zoveel realisme tot leven gebracht: de Philips 3D home-entertainmentproducten 
vullen je kamer met HD-beelden van adembenemende kwaliteit, meeslepende details en 
een omhullende surroundklank die je naar het hart van de actie vervoeren. Een volledige 
reeks van 3D-producten, waaronder Full HD 3D led-televisies, home cinema systemen 
en blu-raydiscspelers toveren je woning om tot de ultieme entertainmentstek waar je 
gefascineerd wordt door realistische scènes, natuurgetrouwe prestaties en een 
atmosferische klank, precies zoals de regisseur het bedoelde. 
 

 
 
Centraal in je 3D-bioscoopconfiguratie staat de Philips Cinema 21:9 Platinum Series 
televisie, de beste in haar categorie en de eerste televisie met bioscoop verhoudingen 
ter wereld. De Cinema 21:9 Platinum Series biedt een ongeëvenaarde bioscoopbeleving 
thuis en speelt films driedimensionaal en levensecht af.  Door ze af te beelden in de 
originele 21:9 breedte-hoogteverhouding op het Full HD-scherm van 58", is het beeld 
niet vervormd en zie je geen afleidende zwarte balken boven- en onderaan het scherm; 
je geniet gewoon van een prachtige filmbeleving. 
 
De Cinema 21:9 Platinum Series pakt uit met een nieuw kenmerk, de Bright Pro 
technologie, die het beeld optimaliseert. Bright Pro voert het lichtvermogen in bepaalde 
zones van je scherm op en behoudt tegelijk de donkere zones van de scènes op 
hetzelfde peil, wat voor een uitzonderlijk contrast zorgt vanuit elke hoek. De Cinema 
21:9 Platinum Series heeft in het frame van de televisie ook een ingebouwde 
hoogvermogen 3D-zender die communiceert met zoveel actieve 3D-brillen als je maar 
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wilt. Dit kenmerk, gekoppeld aan Bright Pro zorgt ervoor dat je als het ware de acteurs 
kunt aanraken, net zoals bij de 3D-filmbeleving in de bioscoop.  
 
De Cinema 21:9 Platinum Series biedt ook dezelfde prestaties in 2D. De beeldkwaliteit, 
die reeds meermaals bekroond werd, wordt nog verder verbeterd dankzij de Philips 
Perfect Pixel HD verwerkingsmotor en de ingebouwde LED Pro technologie. Resultaat: 
een nooit geziene scherpte, levendige kleuren, extreme details en vlotte, natuurlijke 
bewegingen. De driezijdige Ambilight Spectra technologie past zich aan de muur aan en 
verleent je filmbeleving een nieuwe dimensie. Ambilight bepaalt welke de overheersende 
kleuren op het scherm zijn en past de kleurschakeringen aan uw omgeving aan door 
een geharmoniseerde sfeerverlichting te projecteren op de muren achter de televisie, 
waardoor de actie als het ware verlengd wordt tot in de huiskamer. Nieuw in 2010 is dat 
Ambilight Spectra een nog nauwkeurigere kleurharmonie biedt en een quasi naadloze 
voortzetting van de bewegingen, zodat je kamer dé perfecte plek wordt om even te 
ontsnappen.    
 
Om voluit te genieten van de beste 3D-filmbeleving in hoge definitie heb je een speler 
nodig die het 3D-formaat in hoge kwaliteit ondersteunt. Philips bracht in 2010 al een heel 
portfolio van 3D-compatibele blu-rayspelers uit en pakt nu uit met een topmodel, de 
9000 Series 3D blu-rayspeler die stijl én prestaties combineert. De Philips 3D-blu-
rayspelers zorgen voor de meest realistische visuele beleving op je 3D-televisie, met 
ingebouwde Qdeoi videoverwerking om de fijnste natuurlijke beelden voort te brengen 
met een betere zin voor diepte. De speler heeft een robuuste aluminium behuizing van 3 
mm, wat garant staat voor optimale prestaties in een eenvoudig, klassiek design dat 
perfect past in je interieur. 
 
De beste TI Burr-Brown digitaal-analoogomzetters brengen een rijke, realistische klank 
voort via de 7.1 kanalen en vullen je vertrek met een surroundgeluid vol detail bij al je 
favoriete films. Je beschikt in heel je woning over een internetverbinding, dankzij de in 
de speler ingebouwde Wi-Fi en DLNA Network Link; en met de ingebouwde Net TV-
dienst kun je je met een druk op de toets aanmelden op populaire onlinediensten.  
 
Ben je op zoek naar een complete thuisbioscoopconfiguratie, dan vormt het Philips 
Immersive Sound HD home cinema systeem met 360Sound en 3D blu-
raydiscweergave de ultieme cinemabeleving. De Philips 360Sound technologie vult je 
kamer met een rijke absorberende klank vanuit alle hoeken, waarbij DTS-HD en Dolby 
True HD een hifi-surroundklank voortbrengen die je hullen in zo'n fijn detail dat je er 
kippenvel van krijgt.  
 
Met de Full HD 3D blu-rayspeler van het Immersive Sound home cinema systeem gaat 
die superieure surroundklank hand in hand met een hoogstaande beeldkwaliteit die je 
onderdompelt in een 3D-filmbeleving die je normaal alleen in de bioscoop ervaart. De 
legendarische compacte luidsprekers versmelten perfect in elk interieur terwijl de 
elegante vormgeving en de dunne aluminium afwerking speciaal ontworpen werden om 
je huiskamer subtiel te verfraaien.  
 
Thuis een 3D-filmbeleving tot stand brengen was nog nooit zo eenvoudig, met het 
Philips 3D-product portfolio dat je woning verfraait en een onwaarschijnlijk niveau van 
detail biedt. Ontspan en geniet thuis, in je luie stoel van een indrukwekkende kijkervaring 
zoals in de bioscoop.   
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Cinema 21:9 Platinum Series is vanaf september beschikbaar in Europa en Brazilië. 
Later dit jaar zal de televisie ook beschikbaar zijn in andere landen. De prijs van 
Cinema 21:9 Platinum Series televisie bedraagt 3999,00 EUR. 
 
Het Philips Immersive Sound home cinema systeem met 360Sound en 3D-
blurayspeler (HTS9540) is vanaf september beschikbaar in West-Europa. De prijs van 
het Philips Immersive Sound thuisbioscoopsysteem bedraagt 1499,00 EUR. 
 
 
De hoogstaande Philips Full HD 3D-blu-rayspeler (BDP9600) is vanaf september 
beschikbaar in West-Europa. Prijskaartje: 599,00 EUR. 
 
Meer informatie over de Philipstelevisies is te vinden op www.philips.nl/cinema of 
www.philips.nl/tv. 
 
Meer informatie over de Philips thuisbioscoopsystemen en blu-rayspelers is te vinden op 
www.philips.com/hometheater en www.philips.com/blu-ray. Voor het meest recente 
nieuws en exclusieve achtergrondinformatie over de Philips audio- en videoproducten, 
volg Philips Pulse op (http://pulse.philips.com). 
 
Meer informatie over Philips op IFA is te vinden op www.ifa.philips.com.  
 
Voor media informatie:  
Saskia Maas  
PR manager, Philips Consumer Lifestyle  
Email: saskia.maas@philips.com  
Tel : 06-53408194  
 
Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met 
een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 
lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, 
die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn 
merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 
werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 
miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en 
amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, 
scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum. 
 
                                                 
i Qdeo is een geregistreerd handelsmerk van Marvell en/of zijn gelieerde ondernemingen. 
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