
 

 

Philips
SoundBar-högtalare

5.1-kanalig trådlös subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC och NFC
HDMI 4K-2K
Ambisound-teknik

HTL7140B
Uppslukande surroundljud för alla TV-modeller
med trådlös subwoofer
Soundbar-högtalaren HTL7140B från Philips är utformad för att producera fylligt 
surroundljud med hjälp av den senaste patenterade Ambisound-tekniken. 5.1 kanaler 
med 320 W total uteffekt och exakt vinklade högtalarelement ger ett enastående ljud.

Fylligare ljud för TV- och filmtittande
• Ambisound-teknik för äkta surroundljud
• 5.1-kanaligt ljud för äkta omslutande surroundljud
• Särskild centerkanal för riktigt rena röster
• Exakt vinklad placering av elementen för bredare ljudbild
• Kraftfullt 320 W ljud
• Dolby digital och DTS för bra surroundljud
• 8 tums woofer för dånande bas

Anslut och njut av all din underhållning
• HDMI 4K2K-signalströmning för Ultra HD-innehåll
• Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Trådlös subwoofer för problemfri placering
• Smidig och modern utformning som passar ihop med alla TV-modeller



 Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande 
flerkanaligt surroundljud från en smidig 
Soundbar. Det ger en uppslukande 5.1-
ljudupplevelse utan de begränsningar som 
sittställning, rumsform eller -storlek ger. 
Dessutom slipper du trassla med flera 
högtalare och kablar. Ambisound ger en riktigt 
uppslukande och bred ljudbild genom den 
kombinerade effekten av psykoakustiska 
fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad 
placering av högtalarelement.

5.1-kanaligt ljud

HTL7140B är en 5.1-kanalig enhet som ger en 
verkligt uppslukande ljudbild. När de flesta av 
dagens Soundbar-enheter har 2.1 kanaler 
kommer HTL7140B med 5.1 kanaler med sex 
inbyggda förstärkare och bjuder på suverän 
ljudkvalitet. Det här 5.1-systemet använder 
samma högtalarkanaler och -konfiguration, 
med vänster och höger frontkanaler, en 
centerkanal, två surroundkanaler och en 
subwoofer. Den har stöd för Dolby Digital 
Prologic 2.

Särskild centerkanal

De flesta Soundbar-enheterna på marknaden 
har 2.1 kanaler. Centerkanalen mixas in i de 2.1 
kanalerna och röster är inte klara. HTL7140B 
har två särskilda högtalarelement med egna 
förstärkare som levererar olika bearbetade 
ljudsignaler. Genom att noga bearbeta ljudet 
går det att skapa en bredare SoundStage än när 
elementen levererar samma ljud. Det ger en 
SoundStage som är större än Soundbar-
enhetens längd. När du tittar på TV-program 
och filmer på andra språk kan du enkelt hänga 
med i handlingen. Detsamma gäller när du 
tittar på TV-nyheter.

HDMI 4K2K

HDMI 4K2K innefattar HDMI 1.4-standarden. 
Det ger stöd för videoinnehåll i UHD (ultra-
high definition). Idag handlar det om 4K, med 
en högsta upplösning på 4 096 bildpunkter 
(bredd) gånger 2 160 bildpunkter (höjd) eller 
fyra gånger storleken för en vanlig HD-skärm 
på 1080p. Termen täcker även en något lägre 
4K-upplösning på 3 840 bildpunkter (bredd) 
gånger 2 160 bildpunkter (höjd). Båda 

formaten hanteras med HDMI 1.4. 4K-
skärmarna gör att avancerade 
hemmabiosystem upprätthåller samma nivå 
som många biografer. För att framtidssäkra 
högtalarna har den här standarden integrerats 
inför framväxten inom 4K-TV.

Dolby digital och DTS

Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av 
dina musik- och filmupplevelser. Även musik 
som du spelar upp via stereon låter toppen 
eftersom Dolby Digital och DTS-
surroundljudet förbättrar både digital musik 
och video. Ljudet förstärks så mycket från din 
hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

Exakt vinklade element

Diskanthögtalarna är vinklad i 45 grader och 
skickar de höga frekvenserna åt sidorna vilket 
ger en bredare SoundStage även för höga 
frekvenser. Med kombinationen av de främre 
placerade elementen, vinklade 
diskanthögtalare och vår Ambisound-teknik 
för bearbetning och akustik skapas en bredare 
ljudbild.
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Ljud
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, 

Ljudsynkronisering, Automatisk ljudnivåutjämning, 
Film, Musik, Röst, Smart Sound

• Ljudsystem: Dolby Prologic 2, DTS Digital 
Surround

• Uteffekt för subwoofer: 220 W
• Uteffekt för högtalare: 100 W
• Total effekt RMS vid 10 % THD: 320 W

Högtalare
• Subwooferdrivelement: 1 x 8 tums woofer
• Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, 

Basreflexsystem
• Element per Soundbar: 2 högtalare för 

centerkanalen, 2 x 1 tums mylartweeters, 4 front-/
surroundhögtalare

Anslutningar
• Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4-

utgång (ARC), HDMI IN 1, Ljudingång 3,5 mm, USB
• Trådlösa anslutningar: Bluetooth APT-X och AAC
• Integrerade anslutningar: Bluetooth APT-X, NFC

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, 

Automatisk ljudingångsmappning, 
Fjärrkontrollvidarekoppling

• HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), 
Innehållstyp, Stöd för 4K2K

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Mått
• Subwoofer (B x H x D): 195 x 304 x 400 mm
• Huvudenhet (B x H x D): 1 060 x 38 x 54,5 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, 

Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med 
säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, 
Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, 
Väggmonteringssats

Design
• Väggmontering

Yttre kartong
• EAN: 48 95185 60678 1
• Bruttovikt: 13,73 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 112 x 35,5 x 35 cm
• Nettovikt: 8,63 kg
• Antal konsumentförpackningar: 1
• Taravikt: 5,10 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

112 x 35 x 35,5 cm
• EAN: 48 95185 60678 1
• Bruttovikt: 13,73 kg
• Nettovikt: 8,63 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 5,10 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 106 x 3,8 x 5,5 cm
• Vikt: 1,5 kg
•

HTL7140B/12

Specifikationer
SoundBar-högtalare
5.1-kanalig trådlös subwoofer Bluetooth® aptX, AAC och NFC, HDMI 4K-2K, Ambisound-teknik

http://www.philips.com

