
 

 

„Philips“
„SoundBar“ garsiakalbis

5.1 kanalų belaidė žem. dažnių 

kolonėlė

„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC
HDMI 4K–2K
„Ambisound“ technologija

HTL7140B
Apgaubiantis erdvinis bet kokio televizoriaus garsas
su belaide žemųjų dažnių kolonėle
Šiame apgaubiantį erdvinį garsą atkuriančiame „Philips“ HTL7140B garsiakalbyje 
naudojama naujausia patentuota „Ambisound“ technologija, 5.1 kanalai su 320 W bendra 
išvesties galia ir pakreipti pagrindiniai įrenginiai, atkuriantys dar galingesnį garsą.

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti
• Su „Ambisound“ technologija mėgaukitės kokybišku erdviniu garsu
• Daugiakanalis 5.1 kanalų kokybiškas erdvinis garsas
• Specialus centrinis kanalas, kad girdėtumėte aiškiai skambančius balsus
• Dėl tikslaus pagrindinių įrenginių pakreipimo įmanoma atkurti platesnį garso diapazoną
• Galinga 320 W garso išvestis
• „Dolby Digital“ ir DTS puikiam erdviniam garsui
• 8 colių žemųjų dažnių garsiakalbis galingiems žemiesiems dažniams

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• HDMI 4K2K praėjimas, kad galėtumėte mėgautis „Ultra HD“ turiniu
• „Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis įrengiamas be laidų painiavos
• Daili ir moderni forma tiks prie bet kurio televizoriaus



 „Ambisound“

Panaudojus „Ambisound“ technologiją dailūs 
garsiakalbiai atkuria apsupantį daugiakanalį 
erdvinį garsą. Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą 
neatsižvelgiant į sėdėjimo padėtį, kambario 
formą ar dydį ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar 
laidų. Sujungus psichoakustikos reiškinių 
efektą, masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą 
pagrindinį įrenginį, „Ambisound“ perteikia 
tikrai kokybišką ir platų garso skambesį.

Daugiakanalis 5.1 kanalų

HTL7140B yra daugiakanalis 5.1 kanalų 
garsiakalbis, atkuriantis nepriekaištingą erdvinį 
garsą. Daugumoje garsiakalbių yra naudojami 
2.1 kanalai, o HTL7140B turi 5.1 kanalus su 6 
integruotais stiprintuvais, todėl gali atkurti 
puikios kokybės garsą. Šioje 5.1 kanalų 
sistemoje naudojami tie patys garsiakalbių 
kanalai ir konfigūracija – priekiniai kairysis ir 
dešinysis, centrinis kanalas, du erdvinio garso 
kanalai ir žemųjų dažnių kanalas. Palaiko 
„Dolby Digital Pro Logic 2“.

Specialus centrinis kanalas

Daugumoje garsiakalbių naudojami 2.1 kanalai. 
Centrinis kanalas suliejamas su 2.1 kanalais, 
todėl balsas skamba neaiškiai. HTL7140B 
naudojami 2 specialūs įrenginiai su stiprintuvais, 
kurie perduoda kitaip apdorotą garso signalą. 
Rūpestingai apdorojus garsą galima sukurti 
platesnį garso diapazoną nei tada, kai įrenginiai 
perduoda tos pačios kokybės garsą. Taip garso 
diapazonas tampa platesniu už patį garsiakalbį. 
Žiūrėdami užsienietišką televizijos laidą arba 
filmą viską girdėsite labai aiškiai, tarsi 
žiūrėtumėte žinias.

HDMI 4K2K

HDMI 4K2K standartiškai įdiegta HDMI 1.4. 
Dėl to yra palaikomas itin didelės raiškos 
(UHD) vaizdo įrašų turinys. Šiuo metu tai yra 
4K, didžiausias jų yra 4096 pikselių į plotį ir 
2160 pikselių į aukštį, o tai net keturis kartus 
daugiau, nei standartiniame 1080p HD ekrane. 
Čia kalbama ir apie truputį mažesnius 4K 
raiškos 3840 x 2160 pikselių ekranus. Abu šie 

formatai palaikomi per HDMI 1.4. Dėl 4K 
ekranų pažangios namų kino sistemos gali būti 
lyginamos su komerciniuose kino teatruose 
naudojamomis sistemomis. Jos greitai 
nepasens, nes šis standartas yra pritaikytas 
augančiai 4K televizijai.

„Dolby Digital“ ir DTS

Išnaudokite visus skaitmeninės muzikos ir filmų 
privalumus. Net stereo muzikos įrašai puikiai 
skamba, nes „Dolby Digital“ ir DTS erdvinis 
garsas patobulina skaitmeninę muziką ir 
vaizdus, todėl jūs išties pasineriate į savo namų 
kino garsiakalbių erdvinį garsą.

Tiksliai pakreipti pagrindiniai įrenginiai

Aukštųjų dažnių garsiakalbiai yra pakreipti 45 
laipsnių, kad aukštieji dažniai sklistų į šonus ir 
skambėtų dar plačiau. Suderinus priekinius 
įrenginius su kampu pakreiptais aukštųjų dažnių 
garsiakalbiais ir tinkamu apdorojimu bei 
akustika, buvo sukurta „Ambisound“ sistema, 
gebanti atkurti platesnį garsą.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas, Garso sinchronizavimas, Automatinis 
garso išlyginimas, Filmas, Muzika, Valdymas balsu, 
Sumanusis garsas

• Garso sistema: Dolby Pro Logic 2, DTS „Digital 
Surround“

• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 220W
• Garsiakalbio išvesties galia: 100 W
• Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 320 W

Garsiakalbiai
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 8 in 

garsiakalbis
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
• „SoundBar“ garsiakalbiai: 2 garsiakalbiai centriniam 

kanalui, 2X 1 col. „Mylar“ aukštųjų dažnių 
garsiakalbiai, 4 garsiakalbiai priekiniam / erdviniam 
garsui

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 

1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, Garso 
įvestis, 3,5 mm jungtis, USB

• Bevielės jungtys: „Bluetooth“ APT-X ir AAC
• Integruotos jungtys: „Bluetooth“ APT-X, NFC

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“

• HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), 
Turinio tipas, Palaiko 4K2K

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Matmenys
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 

195X304X400 mm
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 1 060 x 38 x 

54,5 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Maitinimo 

laidas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės 
informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo 
vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, Sieninis 
kronšteinas

Konstrukcija
• Montuojamas ant sienos

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 48 95185 60678 1
• Bendras svoris: 13,73 kg
• Outer carton (L x W x H): 112 x 35,5 x 35 cm
• Grynasis svoris: 8,63 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 5,10 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

112 x 35 x 35,5 cm
• EAN: 48 95185 60678 1
• Bendras svoris: 13,73 kg
• Grynasis svoris: 8,63 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 5,10 kg
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

106 x 3,8 x 5,5 cm
• Svoris: 1,5 kg
•
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