
 

 

Philips
Reproduktory domácího 
kina s funkcí Ambisound

HTS7111
Dodá vašemu televizoru fantastický prostorový zvuk 5.1
Posedlost zvukem
Dopřejte svému televizoru fantastický prostorový zvuk bez zbytečných kabelů. Přístroj SoundBar 

společnosti Philips s funkcí Ambisound vám zprostředkuje skvělou televizní a filmovou zábavu 

s přehrávačem Blu-ray nebo DVD díky vícekanálovému prostorovému zvuku ve stejné kvalitě jako 

v kině.

Skvělý zážitek z poslechu
• Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů
• Dolby Digital a DTS pro skvělý prostorový zvuk
• Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina
• SoundBar designem odpovídající plochému televizoru s úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší
• Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
• Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu
• Rozbočovač HDMI umožňuje připojení zařízení HDMI pro fantastický zvuk a obraz
• Snadno připojte váš televizor prostřednictvím jediného kabelu HDMI
• Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3



 Ambisound

Technologie Ambisound přináší opravdu 
pohlcující vícekanálový prostorový zvuk 
z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující 
zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy 
pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru 
místnosti a bez rušení, způsobeného 
množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí 
kombinovaného efektu psychoakustických 
jevů, zpracování polí a precizního umístění 
zakřiveného reproduktoru přináší technologie 
Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Dolby Digital a DTS

Přejděte na digitální signál a dostaňte maximum 
z vaší hudby a filmů. I stereofonní hudba zní 
skvěle, protože systémy Dolby Digital a DTS 
Digital Surround zdokonalují digitální hudbu a 
videa, takže ze svého reproduktoru domácího 
kina získáte skutečně pohlcující prostorový 
zvuk.

Výkon 300 W RMS

Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro 
filmy a hudbu

Dotykový panel pro přehrávání

Intuitivní dotykový panel umožňuje nastavit 
hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým 
dotykem citlivých ovládacích prvků na předním 
panelu.

Flexibilní umístění

Využijte univerzálnost tohoto systému 
domácího kina, který můžete umístit tam, kam 
chcete. Na podstavci pro televizor, na stole 
nebo namontovaný na stěně – tento výrobek 
vypadá úžasně a funguje bez kompromisů. Tady 
máte příležitost určit, jak bude váš domov 
vypadat, a nevzdávat se přitom skvělého 
zážitku z domácího kina.

Rozbočovač HDMI

Rozbočovač HDMI nabízí další porty HDMI 
pro pohodlné připojení dalších zařízení, 
například herních konzolí nebo HD set-top 
boxu. Připojíte-li tato zařízení prostřednictvím 
sběrnice HDMI, můžete si vychutnat veškerou 
zábavu se zvukem i obrazem ve vysokém 
rozlišení.

Dokonalý doplněk televizoru Philips 
řady 7000*
Dokonalý doplněk televizoru Philips řady 
7000
Umocněte zážitek ze sledování domácího 
kina dokonale ladícím televizorem Philips 
řady 7000 z roku 2011. Televizory 3D 
dosahují kombinací výkonného LED 
obrazu a technologie Ambilight 
pohlcujícího zážitku z 3D filmů. Televizor 
i domácí kino lze ovládat jediným 
dálkovým ovladačem a kombinovaná 
sestava těchto dvou přístrojů zaručuje 
nejlepší obraz a zvukový výkon díky 
připojení Philips Easylink přes rozhraní 
HDMI. Oba přístroje jsou navíc vyrobeny 
ze stejného materiálu a mají stejný vzhled, 
takže tvoří dokonalý pár.

Ocenění iF design 
award 2012
Bylo zavedeno v roce 1953 
a dnes je ocenění iF Design 
Award nejuznávanější 
cenou pro design výrobku.

Domácí kino SoundBar s funkcí 
Ambisound HTS7111 přichází do 
domácností ve velkém stylu. Díky funkci 
Ambisound poskytuje kvalitnější zvuk 
s menším počtem reproduktorů. 
Nečekaně tenké provedení se perfektně 
hodí ke každému plochému televizoru. 
Ovládací prvky, povrchová úprava v barvě 
leštěného kovu, zaoblená kovová mřížka a 
chromované rámečky dodají vaší 
domácnosti šmrnc.
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Příslušenství
• Kompatibilní příslušenství: 2,5cm šroub x 8, 

DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, STS1100 Stojan 
na nábytek, STS1300 Podstavec, Hmoždinka x 8

• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Kabel 
Music iLINK, Napájecí kabel, Stručný návod 
k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská 
příručka, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní 
záruční list

Vhodné televizory Philips*
• 2D řady 7000: 42PFL7406
• 3D řady 7000: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Music iLink
• Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro 

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, HDMI 
VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Výstup HDMI 1.4 
(ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače, Systém v pohotovostním režimu

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 945 x 108 x 86 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 3,8 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 192 x 447 x 253 mm
• Hmotnost subwooferu: 4,4 kg
• Délka kabelu subwooferu: 3 m
• Balení (Š x V x H): 1 010 x 248 x 452 mm
• Hmotnost včetně balení: 13 kg

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 2 integrované středové 

reproduktory, 4 integrované prostorové 
reproduktory

• Vinutí v každém středovém reproduktoru: 1 x 2,5" 
širokopásmový basový reproduktor

• Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–
20 000 Hz

• Impedance středového reproduktoru: 6 ohm
• Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 

2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
• Frekvenční pásmo prostorového reproduktoru: 

150–20 000 Hz
• Impedance prostorových reproduktorů: 3 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 6 ohm

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 55 W
• Napájení: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 

50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, 

Originál
• Vylepšení zvuku: Ambisound, Automatická úprava 

hlasitosti, Zlepšení reprodukce dialogů, Systém 
Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, 
Noční režim, Regulace výšek, středů a basů

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dekodér DTS 
Digital Surround

• Výstupní výkon středového reproduktoru: 
2 x 40 W

• Výstupní výkon prostorového reproduktoru: 
4 x 35 W

• Výstupní výkon subwooferu: 80 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 300 W
•
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* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.
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