
 

 

Philips
Domáce kino Soundbar s 
technológiou Ambisound

3D Blu-ray
Namontovateľné na stenu

HTB7150
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Po
Te
zv
a 4
amózny priestorový zvuk bez spleti káblov

sadnutí zvukom
chnológia Ambisound prinesie do každej miestnosti bohatý 5.1-kanálový priestorový 
uk. Domáce kino Philips SoundBar HTB7150 navyše ponúka 4 vyhradené zosilňovače 
 reproduktory, ktoré znejú dokonale úplne všade.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• Technológia Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
• Výkon 480 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou
• Super štíhly tvar s hrúbkou len 87 mm ideálny na inštaláciu na stenu

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• Internetové rádio umožňuje objavovať svet kanálov online rádií
• So vstavaným Wi-Fi môžete využívať pripojené médiá bezdrôtovo
• Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok
• CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa



 Technológia Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne 
obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje 
pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez 
obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo 
veľkosti miestnosti a bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Prostredníctvom kombinovaného 
efektu psychoakustického fenoménu, 
priestorového spracovania a presného 
nasmerovania budičov Vám Abisound dodáva 
viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Full HD 3D Blu-ray

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo 
vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. 
Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu 
generáciu technológie pripínania obrazov, 
takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD 
rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento 
obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky 
otvárali a zatvárali synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom 
kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania 
filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký 
výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray 
tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový 

zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne 
realistický poslucháčsky zážitok.

Internetové rádio

Internetové rádio je služba zvukového 
vysielania, ktoré sa prenáša cez internet. 
Niektoré internetové stanice sú viazané na 
tradičné (pozemné) vysielajúce rozhlasové 
stanice alebo siete, zatiaľ čo iné vysielajú 
výlučne cez internet, zachovávajú si nezávislosť 
a realizujú svoje vysielanie iba prostredníctvom 
webu. Vďaka internetovému rádiu môžete 
využiť prístup k rozhlasovým staniciam z 
ľubovoľnej krajiny sveta a počúvať široké 
spektrum žánrov: vypočujte si správy, 
informácie o športe, novinky z oblasti zábavy, 
prípadne sa pripojte k obľúbeným alebo 
miestne pôsobiacim staniciam.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D

Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom 
zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia 
okamžitej konverzie na 3D využíva 
najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy 
video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie 
medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým 
vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné 
formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného 
zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D 

televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah 
v rozlíšení Full HD.

CinemaPerfect HD

Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti 
Philips prináša nový štandard jasnejšieho a 
ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto 
inteligentná technológia potláča šum a vytvára 
ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevídanú, 
vysokú kvalitu obrazu. Potláčanie šumu a 
špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu 
pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri 
komprimácii videa do formátu MPEG. Táto 
technológia s vylepšeným spracovaním farieb 
vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

Zabudované Wi-Fi
So vstavaným Wi-Fi môžete využívať 
multimediálny obsah bezdrôtovo. Časy 
žmúrenia pri počítačovej obrazovke sú už 
dávno preč – teraz sa stačí pohodlne oprieť a 
vychutnávať si multimediálne súbory na 
televízore v pohodlí obývačky.

Výkon 480 W RMS
Výkon 480 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy 
a hudbu
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Hlavné prvky
Domáce kino Soundbar s technológiou Ambisound
3D Blu-ray Namontovateľné na stenu



Prechod signálu prostredníctvom diaľkového • Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,25 W
Zvuk
• Funkcia od spoločnosti Philips: Ambisound
• Nastavenia ekvalizéra: Funkcia MySound, Hranie, 

Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, 

Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk 
s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

• Výstupný výkon subwoofera: 120 W
• Výstupný výkon priestorového reproduktora: 4 x 

90 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 480 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 4 integrované priestorové 

reproduktory, Integrované s hlavnou jednotkou
• Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 2 x 

2,5" širokopásmové basové reproduktory
• Typ subwoofera: Pasívny
• Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 

150 - 20k Hz
• Impedancia priestorového reproduktora: 6 ohm
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm

Pripojiteľnosť
• Integrované pripojenia: Wi-Fi
• Bočné konektory: Music iLink, USB
• Podpora zariadení iPod/iPhone: (dokovacia stanica 

sa predáva samostatne), cez 3,5 mm konektor 
Music iLink

• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup 
kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický 
vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup 
HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/
iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC

• Aplikácia MyRemote: Funkcia MySound, 
SimplyShare, Virtuálne diaľkové ovládanie

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo 

formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické 
mapovanie zvukových vstupov, Dynamická 
synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným 
dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, 

ovládania
• Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), 

Typ obsahu, Deep Color

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Internetové rádio: áno
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40
• RDS: Správy, Správy a dopravná situácia, Názov 

stanice

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD 

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

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, 

FLAC, Ogg Vorbis
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej
• Funkcia od spoločnosti Philips: CinemaPerfect HD
• Dokonalejšie zobrazenie: Okamžité prepnutie z 

2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), 
Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Dizajn
• Namontovateľné na stenu: áno

Príkon
• Spotreba energie: 80 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
Udržateľnosť
• Balenie: Elektronický návod na používanie

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 927 x 150 x 87 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,57 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 196 x 393,5 x 300 mm
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
• Hmotnosť subwoofera: 4 51 kg
• Balenie (Š x V x H): tbc mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 14 9 kg

Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Dok pre iPod/iPhone 

DCK3061, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový 
stojan STS1300

• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM 
anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka 
spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

•
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