
 

 

Philips
Soundbar-høyttaler

5.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth®-aptX, AAC og NFC
HDMI 4K-2K
Ambisound-teknologi

HTL7140B
Oppslukende surroundlyd for alle TV-er

med trådløs subwoofer
Soundbar-høyttaleren HTL7140B fra Philips er laget for å levere oppslukende 
surroundlyd og har nylig patentert Ambisound-teknologi, 5.1-kanals lyd med 320 W total 
utgangseffekt og vinklede drivere for å skape kraftfull lyd.

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer
• Ambisound-teknologi for ekte surroundlyd
• 5.1-flerkanalslyd for svært oppslukende surroundlyd
• Tilpasset senterhøyttaler for god stemmeklarhet
• Nøyaktig vinklede drivere for bredere lydeffekt
• Kraftig lyd på 320 W
• Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd
• 8-tommers basshøyttaler for dunkende bass

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
• Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring

Utformet for å forbedre rommet
• Trådløs subwoofer for fri plassering uten rot
• Stilig og moderne formfaktor som passer til alle TV-er



 Ambisound

Ambisound-teknologien gir en virkelig 
omfavnende flerkanals surroundlyd fra en stilig 
soundbar-høyttaler. Den gir en omsluttende 
5.1-kanals lydopplevelse, 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 sørger Ambisound for 
en svært oppslukende og bredere lydeffekt.

5.1-flerkanalslyd

HTL7140B har 5.1-flerkanalslyd og en svært 
oppslukende lydeffekt. De fleste soundbar-
høyttalerne nå til dags har 2.1-kanals lyd, men 
HTL7140B har 5.1-kanals lyd og seks 
innebygde forsterkere som sørger for en 
fantastisk lydkvalitet. Disse 5.1-systemene 
bruker samme høyttalerkanaler og 
konfigurasjon med fronthøyttalere til venstre 
og høyre side, en senterhøyttaler, to 
surroundhøyttalere og en subwoofer. 
Systemet støtter Dolby Digital Pro Logic 2.

Tilpasset senterhøyttaler

De fleste soundbar-høyttalerne på markedet 
er med 2.1-kanals lyd. Senterhøyttaleren 
fungerer som en 2.1-kanals enhet, og tale 
høres uklart. HTL7140B har to tilpassede 
drivere med egne forsterkere og en annerledes 
signalbehandling. Ved å forsiktig bearbeide 
lyden blir det mulig å skape et bredere lydbilde 
enn når driverne leverer den samme lyden. 
Lydbildet blir større enn lengden på soundbar-
høyttaleren. Brukere kan enkelt følge med når 
de ser på fremmedspråklige filmer eller TV-
serier samt nyhetene.

HDMI 4K2K

HDMI 4K2K omfatter HDMI 1.4-standarden. 
Dette muliggjør støtte for videoinnhold med 
svært høy oppløsning (UHD). For øyeblikket 
er dette 4K, som på sitt beste består av 
4096 x 2160 piksler, eller fire ganger så stort 
som standard 1080p HD-visning. Termen 
dekker en noe lavere 4K-oppløsning på 
3840 x 2160 piksler. Begge formatene støttes 
via HDMI 1.4 4K-skjermer og sørger for at 
avanserte hjemmekinosystemer stiller i samme 
klasse som mange kommersielle kinoer. Med 

denne standarden som integrert er høyttalerne 
klare for 4K-TV-ene som vil komme på 
markedet.

Dolby Digital og DTS

Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken 
og filmene dine. Selv stereomusikk får stort 
lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital 
Surround utvider lydbildet fra digital musikk og 
videoer, skru det opp så du får virkelig 
oppslukende surroundlyd fra høyttaleren til 
hjemmekinoanlegget.

Nøyaktig vinklede drivere

Diskanthøyttalerne er vinklet 45 grader og 
sender de høye frekvensene til siden, slik at 
frekvensene også får et større lydområde. 
Kombinasjonen av driverne som er plassert 
foran, de vinklede diskanthøyttalerne og 
egenutviklet lydbehandling og akustikk kalles 
Ambisound og har en bredere lydeffekt.
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Lyd
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, 

Lydsynkronisering, Automatisk volumutjevning, 
Film, Musikk, Tale, Smart Sound

• Lydsystem: Dolby Pro Logic 2, DTS Digital 
Surround

• Utgangseffekt for subwoofer: 220 W
• Høyttalerens utgangseffekt: 100 W
• Total effekt, RMS ved 10 % THD: 320 W

Høyttalere
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 8" woofer
• Subbasshøyttalertype: Trådløs subwoofer, 

Bassreflekssystem
• Drivere per soundbar: To senterhøyttalere, 2 x 1-

tommers mylar-diskanthøyttalere, Fire høyttalere 
for foran/surround

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Digital optisk inngang, HDMI 1.4-

utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, Lyddingang på 
3,5 mm, USB

• Trådløse tilkoblinger: Bluetooth APT-X og AAC
• Integrerte tilkoblinger: Bluetooth APT-X, NFC

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk lydinngangskalibrering, 
Fjernkontrollgjennomgang

• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), 
Innholdstype, Støtter 4K2K

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål
• Subwoofer (B x H x D): 

195 x 304 x 400 millimeter
• Hovedenhet (B x H x D): 

1060 x 38 x 54,5 millimeter

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, 

Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon 
og juridisk informasjon, Varemerkeark, 
Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, 
Veggmonteringsbrakett

Utforming
• Kan monteres på vegg

Ytre eske
• EAN: 48 95185 60678 1
• Bruttovekt: 13,73 kg
• Yttereske (L x B x H): 112 x 35,5 x 35 cm
• Nettovekt: 8,63 kg
• Antall kundepakker: 1
• Taravekt: 5,10 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 112 x 35 x 35,5 cm
• EAN: 48 95185 60678 1
• Bruttovekt: 13,73 kg
• Nettovekt: 8,63 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 5,10 kg
• Type hylleplassering: Modell

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 106 x 3,8 x 5,5 cm
• Vekt: 1,5 kg
•
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