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владяващ звук
хнологията Ambisound предлага богат 5.1 многоканален съраунд звук с кинематографично 

ество във всяка стая. Нещо повече, системата за домашно кино Philips Soundbar HTB7150 има 

тделни усилвателя и 4 високоговорителя, които звучат прекрасно навсякъде.

Върховно изживяване при слушане
• Технология Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони
• 480W RMS за чудесен звук за филми и музика

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")
• Свръхтънка конструкция с дълбочина 87 мм, идеална за монтаж на стена

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
• Интернет радио, за да се наслаждавате на цяла една вселена от онлайн радиостанции
• Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
• Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
• CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ



 Технология Ambisound

Технологията Ambisound произвежда 
наистина обхващащ, многоканален обемен 
звук от по-малко високоговорители. Тя 
предоставя впечатляващ 5.1 звук, без 
ограничения за положение, размер или 
форма на стаята и без бъркотията на много 
високоговорители и кабели. Чрез 
комбинирания ефект на психоакустичните 
явления, матричната обработка и точно 
насочените мембрани Ambisound 
предоставя повече звук от по-малко 
високоговорители.

Full HD 3D Blu-ray

Оставете се да ви очароват триизмерните 
филми в собствения ви хол на Full HD 3D 
телевизор. Active 3D използва последното 
поколение дисплеи с бързо превключване за 
действителна дълбочина и реализъм при 
пълна висока детайлност с разделителна 
способност 1080x1920. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 

висока детайлност на вашата система за 
домашно кино. Превъзходните триизмерни 
филми на BluRay дискове предлагат богат 
избор на висококачествено съдържание. 
Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен 
звук за невероятно реалистично звуково 
изживяване.

Интернет радио

Интернет радиото е услуга за аудио 
излъчване, която се предава по интернет. 
Някои интернет станции са свързани с 
обичайната "наземна" радиостанция или 
мрежа, а други са независими 
радиостанции, които предават само по 
интернет. С интернет радиото имате 
достъп до радиостанции от всички точки на 
света и можете да слушате най-
разнообразни жанрове, новини, спорт и 
забавни предавания или да се свързвате към 
любими или специализирани станции.

Моментално 2D-3D конвертиране

Наслаждавайте се на вълнуващо 3D 
изживяване у дома с филмите от вашата 2D 
колекция. Моменталното конвертиране в 
3D използва най-новата цифрова 

технология за анализ на 2D видео 
съдържание, за да разпознае обектите на 
преден и заден план. С помощта на тези 
данни се генерира карта на дълбочината и 
стандартните 2D видео формати се 
конвертират във вълнуващо 3D. С вашия 
съвместим 3D телевизор, сега сте готови да 
се наслаждавате на Full HD 3D.

CinemaPerfect HD

Блокът за обработка на картината, 
CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов 
стандарт във възпроизвеждането на видео с 
ясен и рязък образ. Тази интелигентна 
технология намалява шума и увеличава 
рязкостта на образа, за да ви даде 
видеоизображения с по-добро качество от 
това, с което сте свикнали. 
Шумопотискането и свръхмащабирането 
намаляват шума, който се появява при 
компресиране на видео в MPEG формат. 
Подобрената обработка на цветовете ви 
дава резки и дълбоки образи на екрана.

Вградена Wi-Fi
С вградения WiFi имате безжичен достъп 
до вашето мултимедийно съдържание. 
Кажете сбогом на взирането в 
компютърния екран - отпуснете се на 
дивана и гледайте мултимедийните си 
файлове на телевизора, комфортно във 
вашата дневна.

480 W ефективна номинална мощност
480W RMS за чудесен звук за филми и 
музика
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Звук
• Уникална функция на Philips: Звук Ambisound
• Настройки на еквалайзера: MySound, Игри, 
Филм, Музика, Новини, Оригинални

• Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, 
Нощен режим, Регулиране на високи и ниски 
честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, 
DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD 
Master Audio

• Изходна мощност на събуфъра: 120 W
• Изходна мощност на съраунд 
високоговорителя: 4 x 90 W

• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 480 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: 4 вградени 
централни тонколони, Интегриран с главното 
устройство

• Мембрани на съраунд тонколоните: 2 x 2,5" 
широколентови басови високоговорители

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Честотен диапазон на съраунд тонколоните: 

150 - 20 000 Hz
• Импеданс на съраунд тонколоните: 6 ома
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома

Възможности за свързване
• Вградени съединители: Wi-Fi
• Странични изводи за свързване: Music iLink, USB
• iPod/iPhone: Готова (поставката се продава 
отделно), чрез 3,5-мм Music iLink

• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Изход за композитно видео (CVBS), Цифров 
оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, 
HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на 
iPod/iPhone, Слот за карти SD/SDHC

• MyRemote App: MySound, SimplyShare, Virtual 
Remote

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, 

Автоматично задаване на аудио входове, 
Динамично синхронизиране на устните със 
звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 
управление - команди през домашната мрежа

• HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио 
(ARC), Тип съдържание, Deep color

Тунер / Приемане / Предаване
• Интернет радио
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40
• RDS: Новини, Новини и трафик, Име на 
станцията

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: 3D Blu-ray, 

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

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Картина: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, 

WMA, FLAC, Ogg Vorbis
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Картина/дисплей
• Уникална функция на Philips: CinemaPerfect HD
• Подобрение на картината: Моментално 
конвертиране от 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 
1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео
Дизайн
• За монтиране на стена

Захранване
• Потребявана електроенергия: 80 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,25 W

Устойчивост
• Опаковка: Електронно ръководство за 
потребителя

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 927 x 150 x 

87 мм
• Тегло на главното устройство: 4,57 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 393,5 x 300 мм
• Дължина на кабела на събуфъра: 4 м
• Тегло на събуфъра: 4,51 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): tbc мм
• Тегло вкл. опаковката: 14,9 кг

Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Поставка за iPod/iPhone 

DCK3061, Настолна поставка STS1100, Стойка 
за под STS1300

• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за 
бърз старт, Дистанционно управление, 
Листовка с правна информация и информация 
за безопасност, Списък с търговски марки, 
Листовка с гаранция за цял свят

•
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