
 

 

Philips
Soundbar-
hjemmekinoanlegg med 
Ambisound-teknologi

3D Blu-ray
Kan monteres på vegg
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bisound-teknologi leverer fyldig, kinoaktig 5.1-surroundlyd fra flere kanaler i alle rom. 

illegg har hjemmekinohøyttaleren SoundBar HTB7150 fra Philips fire dedikerte 
sterkere og fire høyttalere som gir god lyd hvor som helst.

Den ultimate lydopplevelsen
• Ambisound-teknologi for surroundlyd fra færre høyttalere
• 480 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å forbedre rommet
• SoundBar-design passer best til en flat-TV på 102 cm (40") eller mer
• Supertynn design med en dybde på 87 mm gjør den ideell for veggmontering

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
• Internett-radio som lar deg nyte det utrolige antallet av radiokanaler på Internett
• Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst
• Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse
• CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling



 Ambisound-teknologi

Ambisound-teknologien gir en virkelig 
omfavnende flerkanals surround-lyd fra færre 
høyttalere. Den gir en omsluttende 
lydopplevelse i 5.1, uten at lydopplevelsen 
påvirkes av hvor du sitter, rommets fasong 
eller størrelse, og uten rotet med mange 
høyttalere og ledninger. Gjennom den 
kombinerte effekten av psykoakustiske 
fenomener, avansert lydbehandling og nøyaktig 
vinklet driverposisjon gir Ambisound mer lyd 
fra færre høyttalere.

Full HD 3D-Blu-ray

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med 
en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den 
nyeste generasjonen av hurtig visning for 
virkelighetsnær dybde og realisme i Full 
1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen 
i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes 
ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller 
som er innstilt for å åpne og lukke den venstre 
og høyre linsen synkronisert med bildene som 
endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-
ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray 

gir også ukomprimert surroundlyd, slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Internett-radio

Internett-radio er en lydkringkastingstjeneste 
som overføres via Internett. Noen Internett-
stasjoner er tilknyttet en tradisjonell 
(bakkenett) radiostasjon eller et 
bakkenettverk mens andre er radiostasjoner 
som kun overføres via Internett, som er 
uavhengige, og bare kringkaster på 
verdensveven. Med Internett-radio kan du nyte 
tilgang til radiostasjoner på Internett fra hele 
verden og lytte til en lang rekke sjangere, 
nyheter, sport og 
underholdningsoppdateringer, eller koble til 
favorittstasjonene eller nisjestasjoner.

Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D

Nyt spennende 3D-filmer i ditt eget hjem med 
din eksisterende samling med 2D-filmer. 
Umiddelbar 3D-konvertering bruker den 
nyeste digitale teknologien til å analysere 2D-
videoinnhold for å skille mellom gjenstander i 
forgrunnen og bakgrunnen. Denne detaljen 
genererer et dybdekart som konverterer 

normale 2D-videoformater til spennende 3D. 
Med den kompatible 3D-TV din er du nå klar 
til å oppleve full HD 3D.

CinemaPerfect HD

Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny 
standard innen klar og skarp videoavspilling. 
Denne intelligente maskinen reduserer støy og 
gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av 
høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av 
videostøy og førsteklasses skalering for å 
redusere støy som produseres når videoer 
komprimeres til MPEG-format. Med forbedret 
fargebehandling produserer maskinen skarpe 
og dype bilder på skjermen.

Innebygd Wi-Fi
Med innebygd WiFi får du trådløs tilgang til 
medieinnhold. Nå kan du si farvel til at 
skjermen på datamaskinen sliter på øynene, og 
slappe av mens du ser mediefiler på TVen i din 
egen stue.

480 W RMS-effekt
480 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og 
musikk
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Lyd
• Philips-merket funksjon: Ambisound
• Equalizer-innstillinger: MySound, Spill, Film, Musikk, 

Nyheter, Originalt
• Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, 

Nattmodus, Diskant- og basskontroll
• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 

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

• Utgangseffekt for subwoofer: 120 W
• Utgangseffekt for surround-høyttaler: 4 x 90 W
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 480 W

Høyttalere
• Høyttalertyper: 4 integrerte surroundhøyttalere, 

Integrert med hovedenhet
• Drivere per surroundhøyttaler: 2 x 2,5" 

fulltonehøyttaler
• Subbasshøyttalertype: Passiv
• Frekvensområde for surround-høyttaler: 150–

20 000 Hz
• Impedans for surround-høyttaler: 6 ohm
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter
• Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
• Sidetilkoblinger: Music iLink, USB
• iPod/iPhone: Klar (dokkingstasjon selges separat), 

via 3,5 mm Music iLink
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Utgang for 

komposittvideo (CVBS), Digital optisk inngang, 
Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-
utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-
/SDHC-kortspor

• MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuell 
fjernkontroll

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for 

teksting, Audio Return Channel, Automatisk 
lydinngangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks 
avspilling, Ettrykks standby, 
Fjernkontrollgjennomgang

• HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Innholdstype, Deep Color

Tuner/mottak/overføring
• Internett-radio
• Tunerbånd: FM
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
• RDS: Nyheter, Nyheter og trafikkmeldinger, 

Stasjonsnavn

Optiske avspillingsmedier
• Plater som kan spilles: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, 

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

Filformat
• Lyd: aac, mka, MP3, wma
• Bilde: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Stillbildevisning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Zoom

Bilde/skjerm
• Philips-merket funksjon: CinemaPerfect HD
• Bildeforbedring: Umiddelbar 2D til 3D, HD (720p, 

1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, 
Videooppskalering

Utforming
• Kan monteres på vegg

Drift
• Effektforbruk: 80 W
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,25 W

Bærekraftighet
• Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok
Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 

927 x 150 x 87 millimeter
• Hovedenhetens vekt: 4,57 kg
• Subwoofer (B x H x D): 

196 x 393,5 x 300 millimeter
• Lengde på subwooferkabel: 4 m
• Vekt, subwoofer: 4,51 kg
• Emballasje (B x H x D): tbc millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 14,9 kg

Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: DCK3061 dokkingstasjon 

for iPod/iPhone, STS1100 bordstativ, STS1300 
gulvstativ

• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, 
Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, 
Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk 
informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende 
garantihefte

•
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