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bsedat de sunet
hnologia Ambisound oferă sunet surround multi-canal 5.1 bogat, cinematografic în orice 
ăpere s-ar afla. Mai mult, sistemul home theatre soundbar Philips HTB7150 este prevăzut 
 4 amplificatoare dedicate şi 4 difuzoare care oferă un sunet extraordinar oriunde.

Experienţă audio excelentă
• Tehnologia Ambisound pentru sunet surround cu mai puţine boxe
• Puterea de 480 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Cea mai bună asociere a designului SoundBar cu un televizor cu ecran plat de 102 cm (40") sau 

mai mare
• Design foarte subţire de 87 mm adâncime, ideal pentru montarea pe perete

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă
• Radio prin Internet pentru a vă bucura de posturile de radio online
• Wi-Fi încorporat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
• Conversie instantanee 2D în 3D pentru e experienţă cinematografică realistă
• CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă



 Tehnologia Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet 
surround multicanal bogat din mai puţine 
difuzoare. Aceasta oferă o experienţă 
impresionantă a sunetului 5.1 fără 
constrângerile impuse de poziţia de ședere, 
forma și dimensiunile camerei și fără confuzia 
implicată de un număr mare de difuzoare și 
cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor 
psihoacustice, al procesării array și al 
poziţionării unităţilor sub anumite unghiuri, 
Ambisound furnizează mai mult sunet din mai 
puţine difuzoare.

Blu-ray Full HD 3D

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. 
sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D 
utilizează dispozitive de comutare rapidă de 
ultimă generaţie pentru profunzime naturală și 
realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. 
Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentilele din stânga și din dreapta în 
sincronizare cu imaginile alternative, se creează 

experienţa de vizionare Full HD 3D cu home 
cinema. Versiunile de filme premium 3D pe 
BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de 
înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea 
sunet surround necomprimat pentru o 
experienţă audio incredibil de reală.

Radio prin Internet

Radioul prin Internet este un serviciu de 
transmisie audio prin Internet. Unele posturi 
de radio de pe internet sunt afiliate unui post 
sau reţele de radio tradiţionale (terestre), în 
timp ce altele sunt doar posturi de radio pe 
internet, care sunt independente și transmit 
numai pe internet. Cu Radio prin Internet vă 
puteţi bucura de acces la posturile de radio 
online de oriunde din lume și puteţi asculta o 
varietate mare de genuri, știri, sport și 
divertisment sau vă puteţi conecta la posturile 
favorite sau de nișă.

Conversie instantanee 2D în 3D

Desfătaţi-vă cu emoţia filmului 3D acasă la dvs. 
vizionându-vă colecţia de filme 2D. Conversia 

instantanee 3D utilizează cea mai nouă 
tehnologie digitală pentru a analiza conţinutul 
video 2D și a diferenţia între obiectele din 
prim-plan și cele din fundal. Această detaliere 
generează o hartă a adâncimii care convertește 
formatele normale 2D în fascinante imagini 3D. 
Cu un televizor compatibil 3D, sunteţi acum 
gata de o experienţă totală HD 3D.

CinemaPerfect HD

Procesorul de imagine Philips CinemaPerfect 
HD oferă un nou standard în redarea clară și 
precisă a materialelor video. Acest procesor 
inteligent reduce zgomotul și sporește 
claritatea imaginilor pentru a vă oferi imagini 
video de calitate mai bună decât înainte. 
Reducerea zgomotului video și super-scalarea 
funcţionează pentru a reduce zgomotul care 
este produs când materialul video este 
comprimat în formatul MPEG. Fără procesarea 
color îmbunătăţită, procesorul produce imagini 
precise și profunde pe ecran.

Wi-Fi încorporat
Cu Wi-Fi încorporat, vă puteţi accesa wireless 
conţinutul media. Puteţi să uitaţi de vizionarea 
incomodă la ecranul computerului, relaxaţi-vă 
și savuraţi fișierele media la televizor - în 
confortul propriei sufragerii.

Putere de 480W RMS
Puterea de 480 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică
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Sunet
• Caracteristică marca Philips: Ambisound
• Setări egalizator: MySound, Jocuri, Film, Muzică, 
Știri, Original

• Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital 
Prologic II, Mod Noapte, Control înalte și joase

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Audio de rezoluţie înaltă DTS-HD, DTS-HD 
Master Audio Essential

• Putere de ieșire subwoofer: 120 W
• Putere de ieșire boxă surround: 4 x 90 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 480 W

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 4 difuzoare surround 

integrate, Integrate cu unitatea principală
• Drivere per difuzor surround: 2 woofere full range 

de 2,5"
• Tip subwoofer: Pasiv
• Interval de frecvenţă difuzor surround: 150 - 

20k Hz
• Impedanţă difuzor surround: 6 ohm
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

Conectivitate
• Conexiuni integrate: Wi-Fi
• Conexiuni laterale: Music iLink, USB
• iPod/iPhone: Compatibil (staţie de andocare 

vândută separat ), prin Music iLink 3,5 mm
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video 

compozită (CVBS), Intrare optică digitală, 
Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), 
Mufă pentru staţie de andocare iPod/iPhone, Slot 
pentru card SD/SDHC

• Aplicaţia MyRemote: MySound, SimplyShare, 
Telecomandă virtuală

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare 

format 21:9, Audio Return Channel, Mapare 
intrare audio automată, Sincronizare dinamică, 
Redare la o singură atingere, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut, Deep color

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Radio prin Internet
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40
• RDS: Știri, Știri și trafic, Nume post de radio

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: 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 fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare video
• Formate de comprimare: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Imagine/Ecran
• Caracteristică marca Philips: CinemaPerfect HD
• Caracteristici superioare imagine: Conversie 

instantanee 2D în 3D, HD (720 p, 1080 i, 1080/24 
fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Design
• Montare pe perete

Alimentare
• Consum de energie: 80 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,25 W

Durabilitate
• Ambalaj: Manual electronic de utilizare
Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 927 x 150 x 87 mm
• Greutate unitate principală: 4,57 kg
• Subwoofer (l x î x A): 196 x 393,5 x 300 mm
• Lungime cablu subwoofer: 4 m
• Greutate subwoofer: 4.51 kg
• Ambalaj (l x Î x A): TBC mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 14,9 kg

Accesorii
• Accesorii compatibile: Staţie de andocare pentru 

iPod/iPhone DCK3061, Suport pentru masă 
STS1100, Suport de podea STS1300

• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu 
de alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, 
Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind 
siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de 
garanţie internaţională
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