
 

 

Philips
Тонколони за система за 
домашно кино с 
Ambisound

HTS7111
Добавете към вашия телевизор превъзходен съраунд звук 5.1
Завладяващ звук
Добавете към вашия телевизор превъзходен съраунд звук без плетеницата от кабели. Philips 
SoundBar с Ambisound ви позволява да се наслаждавате на изумително ТВ и филмово 
изживяване с вашия Blu-ray или DVD плейър с многоканален съраунд звук като в киносалон.

Прекрасно изживяване при слушане
• Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони
• Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS
• 300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")
• Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
• Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• HDMI концентратор за свързване на HDMI устройства за отлични картина и звук
• Лесно свързване на вашия телевизор само с един HDMI кабел
• Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър



 Звук Ambisound

Технологията Ambisound произвежда 
наистина обхващащ, многоканален обемен 
звук от по-малко високоговорители. Тя 
предоставя впечатляващ 5.1 звук, без 
ограничения за положение, размер или 
форма на стаята и без бъркотията на много 
високоговорители и кабели. Чрез 
комбинирания ефект на психоакустичните 
явления, матричната обработка и точно 
насочените мембрани Ambisound 
предоставя повече звук от по-малко 
високоговорители.

Dolby Digital и DTS

Преминете към цифровите технологии и 
извлечете максимума от вашата музика и 
филми. Дори стерео музиката звучи 
прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS 
Digital Surround подобряват цифровата 
музика и видеото, за да ви дадат наистина 
обгръщащ обемен звук от системата за 
домашно кино.

300 W RMS мощност

300 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

Сензорен панел за възпроизвеждане

Интуитивните органи за управление на 
сензорния панел ви позволяват да 
регулирате силата на звука и други опции 
при възпроизвеждане, просто с натискане 
на сензорните бутони на предния панел.

Гъвкаво разполагане

Насладете се на универсалността на тази 
система за домашно кино, която позволява 
да я поставите, където пожелаете. 
Независимо дали ще стои на стойка, върху 
шкафче или монтиран на стена, продуктът 
изглежда невероятно и работи 
безкомпромисно. Вие най-сетне ще можете 
да решите как да изглежда домът ви, без да 
се отказвате от невероятното изживяване 
на системата за домашно кино.

Подхожда идеално на 
телевизорите от серия 7000 на 
Philips*
Подхожда идеално на телевизорите от 
серия 7000 на Philips
Усилете кинематографичното 
изживяване у дома с подходящ 
телевизор от серията 7000 на Philips за 
2011 г. С превъзходно качество на 
светодиодния образ, съчетано с 
Ambilight, 3D телевизорите ви дават 
поглъщащо изживяване при гледането 
на триизмерни филми. Можете да 
управлявате телевизора и системата за 
домашно кино с едно-единствено 
дистанционно управление, а 
съчетанието от двете ви гарантира най-
доброто възпроизвеждане на картина и 
звук с Philips Easylink през HDMI. Освен 
това, и двете са изработени от едни и 
същи материали и с еднакво покритие, 
за да си подхождат идеално и на вид!

Награда за дизайн на 
iF за 2012 г.
Учредена през 1953 г., 
Наградата за дизайн на iF 
е най-желаната награда 
за продуктов дизайн в 

наши дни.
Домашното кино SoundBar с 
Ambisound HTS7111 ви дава домашно 
развлечение със стил. Благодарение на 
Ambisound тя очарова с повече звук от 
по-малко високоговорители. Нейният 
изумително тънък панел подхожда 
идеално на телевизорите с плосък 
екран. Със сензорно управление, 
покритие от полиран метал, заоблени 
метални мрежи и хромирани пръстени 
на мембраните на високоговорителите, 
тя изглежда прелъстително елегантна у 
дома.
HTS7111/12

Акценти
Тонколони за система за домашно кино с Ambisound



Дата на издаване  
2015-02-17

Версия: 8.2.9

12 NC: 8670 000 71586
EAN: 08 71258 15804 07

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Аксесоари
• Съвместими аксесоари: 2,5 см винт - 8 бр., 
Поставка за iPod/iPhone DCK3060, Настолна 
поставка STS1100, Стойка за под STS1300, 
Щепсел, 8 бр.

• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Кабел Music iLINK, Захранващ кабел, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя, 
Конзола за монтиране на стена, Листовка с 
гаранция за цял свят

Подходящи телевизори Philips*
• Серия 7000 2D: 42PFL7406
• Серия 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Music 

iLINK
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен 
вход, Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, HDMI 1.4 
изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/
iPhone

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа, Готовност на системата

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 945 x 108 x 

86 мм
• Тегло на главното устройство: 3,8 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 192 x 447 x 253 мм
• Тегло на събуфъра: 4,4 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 1010 x 248 x 452 мм
• Тегло вкл. опаковката: 13 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 вградени 
централни тонколони, 4 вградени централни 
тонколони

• Мембрани на централните тонколони: 1 x 2,5" 
широколентов басов високоговорител

• Честотен диапазон на централния 
високоговорител: 150 - 20 000 Hz

• Импеданс на централен високоговорител: 6 ома
• Мембрани на съраунд тонколоните: 2 x 2,5" 
широколентови басови високоговорители

• Честотен диапазон на съраунд тонколоните: 
150 - 20 000 Hz

• Импеданс на съраунд тонколоните: 3 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 6 ома

Захранване
• Потребявана електроенергия: 55 W
• Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <1 W

Звук
• Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, 
Новини, Оригинални

• Подобрение на звука: Звук Ambisound, 
Автоматично изравняване звук, Подобряване 
на диалога, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, 
FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи, 
средни и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров 
обемен звук

• Изходна мощност на централната тонколона: 
40 W x 2

• Изходна мощност на съраунд 
високоговорителя: 35 W x 4

• Изходна мощност на събуфъра: 80 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 300 W

•
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Спецификации
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* Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички 
останали телевизори Philips.
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