
 

 

Philips
Home Cinema SoundBar 
με τεχνολογία Ambisound

3D Blu-ray
Με δυνατότητα ανάρτησης σε 
τοίχο

HTB7150
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κπληκτικός surround ήχος χωρίς εμπόδια

άθος για ήχο
τεχνολογία Ambisound προσφέρει πλούσιο, κινηματογραφικό πολυκαναλικό ήχο 
rround 5.1. Επιπλέον, το σύστημα ηχείων home cinema HTB7150 της Philips διαθέτει 4 
ισχυτές και 4 ηχεία που ακούγονται πραγματικά υπέροχα, παντού και πάντα.

Απόλυτη εμπειρία ακρόασης
• Τεχνολογία Ambisound για ήχο surround από λιγότερα ηχεία
• Η ισχύς RMS 480W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας
• Σχεδίαση SoundBar που συνδυάζεται άψογα με τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης 102 εκ. (40") 
ή μεγαλύτερες

• Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση με βάθος 87 χιλ. - ιδανική για στερέωση σε τοίχο

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία
• Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
• Smart TV Plus, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και πολυμέσα στην τηλεόραση
• SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
• Για να απολαμβάνετε τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όλου του κόσμου
• Ενσωματωμένο Wi-Fi, για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα πολυμέσα
• Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, για απόλυτα ρεαλιστική προβολή κινηματογραφικών ταινιών
• CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
• Skype™ ready, για εύκολες βιντεοκλήσεις υψηλής ποιότητας



 Τεχνολογία Ambisound

Η τεχνολογία Ambisound παρέχει 
πραγματικά πολυκαναλικό surround ήχο από 
λίγα ηχεία. Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 
5.1 χωρίς να σας περιορίζει σε μια θέση, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του 
δωματίου και χωρίς την ακαταστασία που 
δημιουργούν τα πολλά ηχεία και καλώδια. 
Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά φαινόμενα, 
επεξεργασία σήματος και ακριβή 
τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το 
Ambisound παρέχει περισσότερο ήχο από 
λιγότερα ηχεία.

Full HD Blu-ray 3D

Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν 
στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 
3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την 
τελευταία γενιά οθονών γρήγορης 
εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη 
ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας 
αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που 
έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το 
δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις 
εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η 
απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home 
cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με 
τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν 
ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής 
ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray 
αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για 
ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Smart TV Plus

Το home cinema και η συσκευή 
αναπαραγωγής Blu-ray της Philips με 
δυνατότητα Smart TV Plus σάς προσφέρουν 
μια σειρά βελτιωμένων χαρακτηριστικών, 
όπως τα Net TV, SimplyShare και MyRemote. 
Το Net TV φέρνει μια μεγάλη γκάμα 
πληροφοριών και ψυχαγωγικού 
περιεχομένου από το Διαδίκτυο στην 
τηλεόρασή σας, για υπηρεσίες όπως το 
video-on-demand. Με το SimplyShare 
μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη 
μουσική και τις ταινίες που έχετε 
αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την 
άνεση του καναπέ σας. Επίσης, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το smartphone/tablet σας για 
να ελέγχετε όλο το σύστημα μέσω της 
εφαρμογής Philips MyRemote.

SimplyShare

Με το Philips SimplyShare μπορείτε να 
μεταδίδετε στο σύστημα οικιακού 
κινηματογράφου ή τη συσκευή 
αναπαραγωγής Blu-ray όλη τη μουσική, τις 
ταινίες και τις φωτογραφίες σας, απευθείας 
από το tablet, το smartphone ή τον 
υπολογιστή. Μπορείτε να μεταδώσετε όλο 
το περιεχόμενο ψυχαγωγίας από συσκευές 
με δυνατότητα DLNA ή να χρησιμοποιήσετε 
το τηλεχειριστήριο για να εντοπίσετε και να 
μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων από τον 
υπολογιστή σας. Για την καλύτερη ασύρματη 
εμπειρία, εγκαταστήστε την εφαρμογή 

SimplyShare στο tablet/smartphone σας. 
Κορυφαία ψυχαγωγία χωρίς καμιά 
προσπάθεια!

Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι μια 
υπηρεσία μετάδοσης ήχου που παρέχεται 
μέσω του Internet. Πολλοί από τους 
διαδικτυακούς σταθμούς είναι συνδεδεμένοι 
με κάποιον παραδοσιακό (επίγειο) 
ραδιοφωνικό σταθμό ή δίκτυο, ενώ άλλοι 
είναι μόνο διαδικτυακοί, άρα ανεξάρτητοι, 
και αφιερώνουν τις μεταδόσεις τους μόνο 
στον παγκόσμιο ιστό. Με το διαδικτυακό 
ραδιόφωνο, απολαμβάνετε πρόσβαση στους 
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, 
ακούτε μια μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών, 
νέων, αθλητικών εκπομπών και 
ψυχαγωγικών ενημερώσεων και συνδέεστε 
σε αγαπημένους ή εναλλακτικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εφαρμογή MyRemote της Philips

Η εφαρμογή MyRemote της Philips σάς 
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το smartphone 
ή το tablet σας ως τηλεχειριστήριο για τα 
προϊόντα AV της Philips που είναι 
συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, 
ενώ σας παρέχει άμεσο έλεγχο από κάθε 
σημείο του σπιτιού. Διαθέτει επίσης 
χρήσιμες λειτουργίες όπως το SimplyShare 
για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση 
περιεχομένου, καθώς και το MySound για 
προσαρμογή των ηχητικών σας 
προτιμήσεων.
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πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough • Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,25 
Ήχος
• Χαρακτηριστικό Philips: Ambisound
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: MySound, Παιχνίδι, 
Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αρχικό

• Ενίσχυση ήχου: Dolby Digital Prologic II, 
Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και 
μπάσων

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος 
υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

• Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 120 W
• Ισχύς εξόδου ηχείου Surround: 4 x 90 W
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 480 W

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: 4 ενσωματωμένα ηχεία Surround, 
Ενοποίηση με κύρια μονάδα

• Οδηγοί ανά ηχείο Surround: 2 γούφερ πλήρους 
εύρους 2,5"

• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
• Εύρος συχνοτήτων ηχείων surround: 150 - 

20k Hz
• Σύνθετη αντίσταση ηχείων surround: 6 ohm
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Συνδεσιμότητα
• Ενσωματωμένες συνδέσεις: Wi-Fi
• Πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Music iLink, USB
• iPod/iPhone: Υποστήριξη (η βάση σύνδεσης 
πωλείται ξεχωριστά), μέσω Music iLink 3,5 χιλ.

• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Έξοδος 
σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή 
οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, 
Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχή βάσης iPod/
iPhone, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC

• Smart TV Plus: Εφαρμογή MyRemote, Net TV, 
SimplyShare

• Εφαρμογή MyRemote: MySound, SimplyShare, 
Εικονικό τηλεχειριστήριο

Ευκολία
• EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων 
φορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη 
αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, 
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα 

• Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου 
(ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

• Skype Ready: ΝΑΙ, Η κάμερα πωλείται χωριστά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο: ΝΑΙ
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
• RDS: Ειδήσεις, Ειδήσεις & κίνηση, Όνομα 
σταθμού

Optical Playback Media
• Αναπαραγόμενοι δίσκοι: 3D Blu-ray, AVCHD, 

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

Φορμά αρχείων
• Ήχος: aac, mka, mp3, wma
• Εικόνας: GIF, JPEG, JPG
• Βίντεο: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη
• Χαρακτηριστικό Philips: CinemaPerfect HD
• Βελτίωση εικόνας: Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, 

HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική 
σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Σχεδιασμός
• Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: ΝΑΙ

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 80 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
W

Βιωσιμότητα
• Συσκευασία: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 927 x 150 x 87 χιλ.
• Βάρος κύριας μονάδας: 4,57 κ.
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 196 x 393,5 x 300 χιλ.
• Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 4 m
• Βάρος υπογούφερ: 4,51 κ.
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): tbc χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 14,9 κ.

Αξεσουάρ
• Συμβατά εξαρτήματα: Ειδική κάμερα Skype*, 
Βάση για iPod/iPhone DCK3061, Βάση τραπεζιού 
STS1100, Επιδαπέδια βάση STS1300

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες 
AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο 
ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο 
εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης
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* Ειδική κάμερα FreeTalk Skype <TALK-7191-P>. Για λεπτομέρειες, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.freetalk.me/philips

http://www.philips.com

