
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
SoundBar z technologią 
Ambisound

Blu-ray 3D
Możliwość montażu naściennego
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scynacja Dźwiękiem
atentowana technologia Ambisound zapewnia bogaty, wielokanałowy dźwięk przestrzenny 5.1 

owej jakości niezależnie od wielkości pomieszczenia. Ponadto zestaw kina domowego SoundBar 

B7150 firmy Philips jest wyposażony w 4 dedykowane wzmacniacze i 4 głośniki, dzięki którym 

ięk brzmi wspaniale w każdym miejscu.

Wspaniałe wrażenia dźwiękowe
• Technologia Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników
• Moc muzyczna 480 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Styl SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 102 cm (40") lub większych
• Niezwykle płaska konstrukcja o głębokości 87 mm doskonale nadaje się do montażu na ścianie

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
• Radio internetowe umożliwia słuchanie stacji radiowych z całego świata
• Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z podłączonych nośników
• Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
• CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy



 Technologia Ambisound

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie 
prawdziwie otaczającego, przestrzennego 
dźwięku wielokanałowego przy użyciu 
mniejszej liczby głośników. Pięć głośników 
wraz z subwooferem pozwala cieszyć się 
dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając 
Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na 
kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. 
Dzięki wykorzystaniu zjawisk 
psychoakustycznych, przetwarzaniu 
matrycowemu i ustawieniu przetworników 
pod odpowiednim kątem technologia 
Ambisound dostarcza pełne brzmienie z 
mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają 
także ograniczyć bałagan związany z licznymi 
przewodami i głośnikami.

Full HD 3D Blu-ray

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we 
własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 
3D. Technologia Active 3D w połączeniu z 
najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię 
i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 
1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w 
rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie 
kina domowego dzięki zastosowaniu 
specjalnych okularów zasłaniających prawe i 
lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się 
obrazami. Szeroka gama filmów 3D 

dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp 
do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia 
Blu-ray zapewnia również nieskompresowany 
dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się 
niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami 
dźwiękowymi.

Radio internetowe

Internetowe stacje radiowe nadają swoje 
audycje za pośrednictwem Internetu. Niektóre 
internetowe stacje radiowe stanowią część 
naziemnych lub sieciowych stacji radiowych, a 
inne są wyłącznie niezależnymi stacjami 
internetowymi, transmitującymi swoje 
programy wyłącznie w Internecie. Dzięki 
internetowym stacjom radiowym można 
cieszyć się dostępem do stacji radiowych 
online w dowolnym miejscu na świecie, słuchać 
różnych gatunków muzyki, uzyskiwać 
informacje, słuchać wiadomości sportowych 
oraz programów rozrywkowych lub niszowych 
stacji radiowych.

Natychmiastowa konwersja z formatu 
2D do 3D

Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 
3D w swoim domu. Natychmiastowa 
konwersja 3D wykorzystuje najnowszą 
cyfrową technologię do analizy materiałów 
wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone 

na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. 
Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, 
która pozwala przekształcić zwykłe filmowe 
formaty 2D, w ekscytujący format 3D. 
Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 
3D, a pełny standard HD 3D będzie na 
wyciągnięcie ręki.

CinemaPerfect HD

Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips 
zapewnia nowy standard odtwarzania filmów 
wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza 
zakłócenia i wyostrza obraz, zapewniając 
niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja 
redukcji zakłóceń i funkcja skalowania 
zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas 
kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki 
ulepszonemu przetwarzaniu kolorów 
wyświetlany obraz jest ostry i głęboki.

Wbudowany interfejs Wi-Fi
Dzięki wbudowanej sieci Wi-Fi możesz 
korzystać z treści multimedialnych 
bezprzewodowo. Koniec z wpatrywaniem w 
ekran komputera — usiądź wygodnie i oglądaj 
ulubione pliki multimedialne na ekranie 
telewizora w zaciszu salonu.

Moc 480 W RMS
Moc muzyczna 480 W RMS zapewnia 
doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
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Dźwięk
• Funkcja firmy Philips: Ambisound
• Ustawienia korektora: MySound, Gry, Film, 

Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
• Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic 

II, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-
HD Master Audio

• Moc wyjściowa subwoofera: 120 W
• Moc wyjściowa głośnika dźwięku przestrzennego: 

4 x 90 W
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 480 W

Głośniki
• Typy głośników: 4 zintegrowane głośniki dźwięku 

przestrzennego, Zintegrowane z jednostką 
centralną

• Przetworniki w głośnikach dźwięku 
przestrzennego: 2 pełnozakresowe 2,5"

• Typ subwoofera: Pasywny
• Pasmo przenoszenia głośnika surround: 150–

20 000 Hz
• Impedancja głośnika dźwięku przestrzennego: 

6 om
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
• Impedancja subwoofera: 4 om

Możliwości połączeń
• Wbudowane złącza: Wi-Fi
• Gniazda boczne: Music iLink, USB
• iPod/iPhone: Możliwość podłączenia (stacja 

dokująca do nabycia osobno), przez złącze Music 
iLink 3,5 mm

• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Kompozytowe 
wyjście wideo (CVBS), Cyfrowe wejście optyczne, 
Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 
1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/
telefonu iPhone, Gniazdo na karty SD/SDHC

• Aplikacja MyRemote: MySound, SimplyShare, 
Aplikacja Virtual Remote

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format 

napisów 21:9, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), 
Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, 

Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, 
Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości 
uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość 
sterowania z innego pomieszczenia

• Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy 
(ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Radio internetowe
• Pasma tunera: FM
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
• RDS: Wiadomości, Informacje i komunikaty 

drogowe, Nazwa stacji

Odtwarzane nośniki optyczne
• Obsługiwane typy płyt: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, 

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

Format plików
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG
• Filmy: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Obraz/wyświetlacz
• Funkcja firmy Philips: CinemaPerfect HD
• Funkcje poprawy obrazu: Natychmiastowa 

konwersja z formatu 2D do 3D, HD (720p, 1080i, 
1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, 
Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Wzornictwo
• Możliwość montażu naściennego
Moc
• Zużycie energii: 80 W
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: Elektroniczna instrukcja obsługi

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

927 x 150 x 87 mm
• Waga jednostki centralnej: 4,57 kg
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

196 x 393,5 x 300 mm
• Długość przewodu subwoofera: 4 m
• Waga subwoofera: 4,51 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): do potw. mm
• Waga wraz z opakowaniem: 14,9 kg

Akcesoria
• Zgodne akcesoria: Podstawka dokująca DCK3061 

do urządzeń iPod/iPhone, Podstawa na biurko 
STS1100, Podstawa podłogowa STS1300

• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, 
Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, 
Pilot zdalnego sterowania, Ulotka z informacjami 
na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta 
ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna 
(cały świat)
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