
 

 

„Philips“
„SoundBar“ namų kino 
sistema su „Ambisound“ 
technologija

3D „Blu-ray“
Montuojamas ant sienos
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chnologija „Ambisound“ suteikia galimybę klausytis sodraus, kino teatro tipo daugiakanalio 5.1 

vinio garso bet kokioje patalpoje. Be to, namų kino sistemoje „Philips“ HTB7150 yra integruoti 4 

cialūs stiprintuvai ir 4 garsiakalbiai, per kuriuos atkuriamo kokybiško garso galėsite klausytis bet kur.

Neprilygstamas klausymosi pojūtis
• „Ambisound“ technologija erdvinis garsas atkuriamas keliais garsiakalbiais
• 480 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• „SoundBar“ dizainas geriausiai dera su 102 cm (40 in) arba didesniais plokščiais televizoriais
• Itin plonas, 87 mm gylio, puikiai tinka tvirtinti prie sienos

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• Internetinis radijas – mėgaukitės internetiniais radijo kanalais
• Integruota „WiFi“ – mėgaukitės prijungta medija belaidžiu būdu
• Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais
• „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas



 „Ambisound“ technologija

„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį 
daugiakanalį erdvinį garsą iš keleto garsiakalbių. 
Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą nepriklausomai 
nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar 
dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. 
Sujungus psichoakustikos reiškinių efektą, 
masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį 
įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso 
iš kelių garsiakalbių.

„Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 
keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 

Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą 
erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

Internetinis radijas

Internetinis radijas yra garso įrašus internetu 
transliuojanti paslauga. Kai kurios internetinės 
stotys yra susijusios su tradicinėmis 
(antžeminėmis) radijo stotimis ar tinklu, o kitos 
yra tik internetinės radijo stotys. Jos yra 
nepriklausomos, transliacija vyksta tik 
internetu. Klausydami internetinio radijo galite 
mėgautis prieiga prie internetinių radijo stočių 
būdami bet kurioje pasaulio vietoje ir klausytis 
įvairiausių žanrų muzikos, naujienų, sužinoti 
apie sportą ir pramogas ar prisijungti prie 
mėgstamiausių ar klausomiausių radijo stočių.

Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 
3D

Mėgaukitės 3D filmų teikiamais maloniais 
pojūčiais savo namuose žiūrėdami 2D filmus. 
Tiesioginiam 3D konvertavimui naudojamos 

naujausios skaitmeninės technologijos, kurias 
pasitelkus analizuojamas 2D vaizdo turinys 
atskiriant pirmojo plano ir fone esančius 
objektus. Taip sukuriama tiksli objektų schema, 
pagal kurią įprastiniai 2D vaizdo formatai 
konvertuojami į nepakartojamus 3D vaizdus. 
Naudodami suderinamą 3D televizorių dabar 
galite mėgautis „Full HD“ 3D vaizdais.

„CinemaPerfect HD“

„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo 
naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo 
standartą. Šis išmanus procesorius sumažina 
triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums 
suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei 
anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir 
žymus patobulinimas sumažina triukšmą, 
sukuriamą, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG 
formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo 
funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius 
vaizdus ekrane.

Integruota „Wi-Fi“
Integruotas „Wi-Fi“ leis naudoti medijos turinį 
belaidžiu būdu. Nebereikės įsitempus žiūrėti į 
kompiuterio ekraną – atsiloškite ir mėgaukitės 
savo medijos failais televizoriaus ekrane 
patogiai įsitaisę svetainėje.

480 W RMS galia
480 W RMS galia suteikia nuostabų garsą 
filmams ir muzikai
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Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
Garsas
• „Philips“ funkcija: „Ambisound“
• Vienodintuvo nustatymai: „MySound“, Žaidimai, 

Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
• Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, 

Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių 
reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 
Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, 
DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD 
pagrindinis garso įrenginys

• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 120 W
• Erdvinių garsiakalbių išvesties galia: 4 x 90 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 480 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 4 integruotos erdvinės 

kolonėlės, integruota pagrindiniame prietaise
• Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 in viso 

diapazono garsiakalbiai
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Erdvinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Erdvinės kolonėlės varža: 6 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Prijungimo galimybė
• Integruotos jungtys: Tinklas, belaidis ryšys
• Šoninės jungtys: „Music iLink“, USB
• „iPod“ / „iPhone“: paruoštas (jungčių stotelė 

parduodama atskirai), per 3,5 mm „Music iLink“
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, 
Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis 
(ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, SD/SDHC 
kortelių lizdas

• MyRemote programa: „MySound“, SimplyShare, 
Virtualusis nuotolinis valdymas

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis 
garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ 
Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, 

valdymo pultas - „Passthrough“
• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), 

Turinio tipas, „Deep Colour” funkcija

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Internetinis radijas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
• RDS: Žinios, Naujienos ir eismas, Stoties 

pavadinimas

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: 3D „Blu-ray“, AVCHD, BD, BD R 

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, flv, MKV, mp4, MPEG, 

mpg

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, „Ogg Vorbis“
• MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdas / ekranas
• „Philips“ funkcija: „CinemaPerfect HD“
• Vaizdo išryškinimas: Tiesioginis 2D konvertavimas 
į 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis 
skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Konstrukcija
• Montuojamas ant sienos

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 80 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,25 W

Pastovumas
• Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 927 x 150 x 

87 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 4,57 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 393,5 x 

300 mm
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 4,51 kg
• Pakuotė (P x A x G): tbc mm
• Svoris su pakuote: 14,9 kg

Priedai
• Suderinami priedai: DCK3061 „iPod“ / „iPhone“ 

prijungimo stotelė, STS1100 stalo stovas, STS1300 
grindų stovas

• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, 
Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, 
Tarptautinės garantijos lapas

•
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