
 

 

Philips
Soundbar házimozi 
Ambisound rendszerrel

3D Blu-ray
Falra szerelhető
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 hangzás bűvöletében
 Ambisound technológia gazdag, moziszerű, többcsatornás 5.1-es surround hangzást 
tosít bármely helyiségben. A Philips HTB7150 házimozi SoundBar ráadásul 4 külön 
ősítőjének és 4 hangszórójának köszönhetően bárhol kiválóan szól.

Egyedülálló hangélmény
• Ambisound technológia a kevesebb hangszóróból érkező surround hangzásért
• 480 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• 102 cm-es (40"-es) vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás
• Szuper vékony, 87 mm mélységű kivitel, falra szereléshez ideális

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• A Smart TV Plusszal online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-

n
• A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
• Internetes rádió az online rádiócsatornák világának felfedezéséhez
• Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
• Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
• CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
• Skype™ ready, hogy egyszerűen indíthasson kiváló minőségű videohívásokat



 Ambisound technológia

Az Ambisound technológia átfogó, 
többcsatornás surround hangzást biztosít 
kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással 
felejthetetlen élményt nyújt a hallgató 
elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és 
alakjától függetlenül, hangszóró- és 
vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus 
jelenségek összetett hatásának, az array-
feldolgozásnak és a pontosan beállított 
hangszóróknak köszönhetően az Ambisound 
nagyobb hangélményt nyújt kevesebb 
hangszóróval.

Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray 
lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek 
köszönhetően széles és kitűnő minőségű 
tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray 
ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is 

biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul 
valósághű legyen.

Smart TV Plus

A Philips házimozi-rendszer és Blu-ray lejátszó 
a Smart TV Plusszal a funkciók bőséges 
választékát kínálja, többek között a Net TV, a 
SimplyShare és a MyRemote nyújtotta 
lehetőségeket. A Net TV használatával az 
online információ és szórakozás széles skáláját 
érheti el tévéje képernyőjén, például az igény 
szerinti videolejátszást (video-on-demand). A 
SimplyShare funkción keresztül fotelja 
kényelméből hozzáférhet a számítógépen 
tárolt fényképeihez, zeneszámaihoz és 
filmjeihez. Okostelefon/táblagép segítségével a 
Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is 
vezérelheti a házimozi-rendszert.

SimplyShare

A Philips SimplyShare segítségével könnyedén 
áttöltheti zenéjét, videóit és fotóit táblagépről, 
okostelefonról és számítógépről a házimozi-
rendszerére és Blu-ray lejátszójára. Letölthet 
mindenféle szórakoztató tartalmat a DLNA 
tanúsítvánnyal rendelkező készülékeiről, vagy 
használhatja a távvezérlőt a médiafájlok 
számítógépről való áttöltéséhez. A tökéletes 
vezeték nélküli műveletek érdekében telepítse 

a SimplyShare alkalmazást a táblagépére/
okostelefonjára. Most már felhőtlenül élvezheti 
bármelyik szórakoztatási formát.

Internetes rádió

Az internetes rádió egy rádióműsor-terjesztési 
szolgáltatás, amelyet az Interneten keresztül 
sugároznak. Néhány internetes állomás 
hagyományos (földi) rádióállomásokhoz vagy 
egy hálózathoz csatlakozik, míg mások 
kizárólag internetes rádióállomásként 
működnek, és független adóként, csak a 
világhálón sugározzák adásaikat. Az internetes 
rádióval lehetősége van a világ bármely 
pontjáról származó online rádióállomások 
műsorainak hallgatására, így stílusok széles 
választéka, hírek, sporthírek, szórakoztató 
műsorok állnak az Ön rendelkezésére, ill. 
csatlakozhat kedvenc közösségi állomásaihoz.

Philips MyRemote

A Philips MyRemote alkalmazás segítségével 
távvezérlőként használhatja okostelefonját 
vagy táblagépét az otthoni Wi-Fi-hálózatba 
kötött valamennyi Philips AV termékhez, és 
lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését 
otthonából bárhonnan. Olyan hasznos 
funkciókkal is rendelkezik, mint a SimplyShare, 
melynek segítségével vezeték nélkül élvezhet 
számos szórakoztatási formát; és a MySound, 
mellyel testre szabhatja kedvelt zenehallgatási 
szokásait.
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Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy 
Hang
• Philips márka funkció: Ambisound
• Hangszínszabályzó beállításai: MySound, Játék, Film, 

Zene, Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Éjszakai 

mód, Magas/mély hangok szabályozása
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 120 W
• Surround hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 

90 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 480 W

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 4 db integrált surround 

sugárzó, Beépítve a főegységbe
• Meghajtók surround sugárzónként: 2 db 2,5"-es 

szélessávú hangszóró
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Surround hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 

20 000 Hz
• Surround hangsugárzók impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság
• Integrált csatlakozások: Wi-Fi
• Oldalsó csatlakozók: Music iLink, USB-vel
• iPod/iPhone: technológiára kész (dokkoló külön 

vásárolható meg), 3,5 mm-es Music iLink 
csatlakozáson keresztül

• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit 
video (CVBS) kimenet, Digitális optikai bemenet, 
Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet 
(ARC), iPod/iPhone dokkolócsatlakozó, SD/SDHC 
memóriakártya foglalat

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

• MyRemote alkalmazás: MySound, SimplyShare, 
Virtual Remote

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat 

támogatása, Audio visszirányú csatorna, 
Automatikus audiobemenet-feltérképezés, 

gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna 
(ARC), A tartalom típusa, Deep Color

• Skype Ready: Igen, Kamera külön vásárolható meg

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Internetes rádió
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
• RDS: Hírek, Hírek és közlekedés, Állomásnév

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Képek: GIF, JPEG, JPG
• Videó: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kbps

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző
• Philips márka funkció: CinemaPerfect HD
• Kép javítása: Azonnali 2D–3D, HD (720p, 1080i, 

1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, video-
felkonvertálás

Kivitel
• Falra szerelhető

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 80 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,25 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 927 x 150 x 87 mm
• A főegység tömege: 4,57 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 393,5 x 300 mm
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m
• Mélynyomó tömege: 4,51 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): tbc mm
• Tömeg csomagolással együtt: 14,9 kg

Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: Speciális Skype kamera*, 

DCK3061 dokkoló iPod/iPhone készülékhez, 
STS1100 asztali állvány, STS1300 padlóállvány

• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, 
Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi 
tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, 
Nemzetközi garancialevél

•
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* Speciális FreeTalk Skype kamera <TALK-7191>, a részletekért 
látogasson el a www.freetalk.me/philips weboldalra

http://www.philips.com

