
 

 

Philips
Boxă SoundBar

Subwoofer wireless 5.1 CH
Bluetooth® aptX, AAC și NFC
HDMI 4K-2K
Tehnologia Ambisound

HTL7140B
Sunet surround captivant pentru orice televizor
cu subwoofer wireless
Fiind conceput pentru a oferi sunet surround captivant, această boxă soundbar Philips HTL7140B 

utilizează cea mai recenta tehnologie Ambisound brevetată, 5.1 canale cu o putere de ieşire totală de 

320 W şi drivere poziţionate cu precizie pentru a crea un sunet mult mai impresionant decât aspectul 

său.

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor
• Tehnologie Ambisound pentru o experienţă reală de sunet surround
• Multi-canal 5.1 pentru un sunet surround cu adevărat captivant
• Canal central dedicat pentru o claritate reală a vocii
• Drivere așezate cu precizie în unghi pentru un efect mai larg al sunetului
• Ieșire sunet puternică de 320 W
• Dolby Digital și DTS pentru sunet surround excepţional
• Woofer de 8" pentru bas în fundal

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Trecere HDMI 4K2K pentru a te bucura de conţinutul ultra HD
• Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Subwoofer wireless pentru dispunere fără păienjeniș de cabluri
• Factor de formă elegant și modern care se potrivește oricărui TV



 Ambisound

Tehnologia Ambisound produce un sunet 
surround multicanal puternic din Soundbar-ul 
elegant. Aceasta oferă o experienţă captivantă 
a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de 
poziţia de ședere, forma sau dimensiunile 
camerei și fără confuzia implicată de un număr 
mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul 
combinat al fenomenelor psihoacustice, al 
procesării dispunerii și al poziţionării unităţilor 
sub anumite unghiuri, Ambisound oferă un 
efect sonor captivant și mai amplu.

Multi-canal 5.1

HTL7140B este un multi-canal 5.1 care oferă 
un efect de sunet cu adevărat captivant. În plus, 
majoritatea SoundBar-urilor de astăzi sunt de 
2.1 canale, HTL7140B este echipat cu 5.1 
canale cu 6 amplificatoare încorporate pentru 
a oferi o calitate excelentă a sunetului. Aceste 
sisteme 5.1 utilizează aceleași canale de difuzor 
și configuraţie, având o parte frontală stânga și 
dreapta, un canal central, două canale de 
surround și un subwoofer. Acesta acceptă 
Dolby Digital pro-logic 2.

Canal central dedicat

Majoritatea SoundBar-urilor de pe piaţă au 2.1 
canale. Canalul central este mixat în 2.1 canale 
și vocea nu este clară. HTL7140B cu 2 drivere 
dedicate, are propriul amplificator și 
transportă un semnal sonor procesat diferit. 
Prin prelucrarea atentă a sunetului, este posibil 
să se creeze un soundstage mai larg decât 
atunci când driverele transportă același sunet. 
Soundstage-ul devine mai larg decât lungimea 
SoundBar-ului. În timp ce consumatorul 
vizionează programul TV sau filmul străin, îl 
poate urmări cu ușurinţă. La fel ca și vizionarea 
de știri la TV.

HDMI 4K2K

HDMI 4K2K încorporează standardul HDMI 
1.4. Acesta adaugă suport pentru conţinutul 
video de ultra-înaltă definiţie (UHD). În 
prezent, acesta se referă la 4K, care la mărimea 
sa cea mai mare este de 4096 de pixeli lăţime 
pe 2160 de pixeli înălţime sau de patru ori mai 
mare decât un afișaj HD standard de 1080p. 
Termenul se referă la o rezoluţie puţin mai 
mică decât 4K, de 3840 de pixeli lăţime și de 

2160 de pixeli înălţime. Ambele formate sunt 
acceptate prin HDMI 1.4. Afișajele 4K pun 
sistemele home theater de înaltă performanţă 
în aceeași sferă utilizată în multe dintre 
cinematografele comerciale. Pentru a face 
boxele acceptate și în viitor, acest standard a 
fost integrat pentru creșterea TV 4K.

Dolby Digital și DTS

Treceţi la sistemul digital și bucuraţi-vă de 
muzica și filmele preferate. Chiar și muzica 
stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și 
DTS Digital Surround îmbunătăţesc muzica și 
clipurile video digitale, astfel încât să beneficiaţi 
de un sunet surround cu adevărat copleșitor în 
boxele de pe sistemul dvs. home cinema.

Drivere așezate cu precizie în unghi

Tweeterele sunt înclinate la 45 de grade și 
trimit frecvenţele înalte lateral, extinzând 
soundstage-ul și pentru frecvenţele înalte. 
Combinaţia de drivere poziţionate frontal, 
tweetere înclinate, prelucrarea proprietară și 
acustica formează Ambisound și oferă un efect 
de sunet mai larg.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Sincronizare audio, Echilibrare automată a 
volumului, Film, Muzică, Voice, Smart Sound

• Sistem audio: Dolby pro-logic 2, DTS Digital 
Surround

• Putere de ieșire subwoofer: 220 W
• Putere de ieșire difuzor: 100 W
• Putere totală RMS @ 10% THD: 320 W

Difuzoare
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 8"
• Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Sistem Bass 

reflex
• Drivere pentru fiecare Soundbar: 2 difuzoare 

pentru canalul central, 2 X tweetere Mylar de 1", 4 
difuzoare pentru partea frontală/surround

Conectivitate
• Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire 

HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Audio cu mufă 
de 3,5 mm, USB

• Conexiuni wireless: Bluetooth APT-X și AAC
• Conexiuni integrate: Bluetooth APT-X, NFC

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

Mapare intrare audio automată, Telecomandă-
Trecere

• Caracteristici HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut, Acceptă 4K2K

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiuni
• Subwoofer (l x î x A): 195 X 304 X 400 mm
• Unitate principală (l x î x A): 1060 X 38 X 54,5 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de 

alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice 
și privind siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie 
internaţională, Dispozitiv de montare pe perete

Design
• Montare pe perete

Cutie exterioară
• EAN: 48 95185 60678 1
• Greutate brută: 13,73 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 112 x 35,5 x 35 cm
• Greutate netă: 8,63 kg
• Număr de ambalaje: 1
• Greutate proprie: 5,10 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

112 x 35 x 35,5 cm
• EAN: 48 95185 60678 1
• Greutate brută: 13,73 kg
• Greutate netă: 8,63 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 5,10 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 106 x 3,8 x 5,5 cm
• Greutate: 1,5 kg
•
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