
 

 

Philips
Házimozi-hangsugárzók 
Ambisound rendszerrel

HTS7111
Egészítse ki TV-jét kiváló 5.1 surround hangzással
A hangzás bűvöletében
Egészítse ki TV-készülékét kiváló surround hangzással, mindezt kábelrengeteg nélkül. Az 
Ambisound hangú Philips SoundBar lenyűgöző televíziós és moziélményt kínál Blu-ray és 
DVD-lejátszójával, a moziéhoz hasonló, többcsatornás surround hangzással.

Nagyszerű hangélmény
• Ambisound a kevesebb hangsugárzóval keltett surround hangzásért
• Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz
• 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• 102 cm-es (40"-es) vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás
• Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
• Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• HDMI Hub a HDMI eszközök csatlakoztatásához a nagyszerű hang- és képminőségért
• Egyszerűen csatlakoztassa TV-készülékét egyetlen HDMI kábellel
• Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról



 Ambisound

Az Ambisound technológia átfogó, 
többcsatornás surround hangzást biztosít 
kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással 
felejthetetlen élményt nyújt a hallgató 
elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és 
alakjától függetlenül, hangszóró- és 
vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus 
jelenségek összetett hatásának, az array-
feldolgozásnak és a pontosan beállított 
hangszóróknak köszönhetően az Ambisound 
nagyobb hangélményt nyújt kevesebb 
hangszóróval.

Dolby Digital és DTS

Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető 
legtöbbet zenéjéből és filmjeiből. Még a 
sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, 
mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround 
technológia a digitális zene és videók 
minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen 
surround hangzást kínál az Ön számára.

300 W RMS teljesítmény

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású 
filmekhez és zenéhez

Érintőpanellel vezérelhető lejátszás

Az intuitív érintőpaneles vezérlésnek 
köszönhetően az előlap érintésérzékeny 
kezelőszerveinek megérintésével egyszerűen 
szabályozható a hangerő, illetve az egyéb 
lejátszási lehetőségek.

Rugalmas elhelyezés

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető 
házimozi-rendszernek a sokoldalúságát! A TV-
állványra, asztalra vagy falra szerelhető 
készülék külseje és működése egyaránt 
szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, 

miközben nem kell lemondania a házimozi 
csodálatos élményéről sem.

Tökéletesen illeszkedik a Philips 
7000-es sorozatú TV-khez*
Tökéletesen illeszkedik a Philips 7000-es 
sorozatú TV-khez
Fokozza moziélményét otthonában egy 
megfelelő 2011-es Philips 7000-es 
sorozatú TV-vel. A 3D TV-k egyesítik a 
LED-es képeket és az Ambilight 
technológiát a magával ragadó 3D 
filmélmény érdekében. A TV és a házimozi 
egyetlen távvezérlővel vezérelhető. A 
kombinált készülék a legjobb kép- és 
hangminőséget biztosítja a Philips Easylink 
funkcióval, a HDMI csatlakozáson 
keresztül. Mindkettő ugyanazokból az 
anyagokból és kivitelben készül a 
tökéletes vizuális harmónia érdekében.

iF formatervezési díj 
2012
Az 1953-ban alapított iF 
formatervezési díj a 
legáhítottabb 
terméktervezési díj 

napjainkban.
A SoundBar házimozi Ambisound 
HTS7111 rendszerrel stílusossá teszi az 
otthoni szórakoztatást. Nagyobb 
hangteret kínál kevesebb hangsugárzóval - 
az Ambisound rendszernek 
köszönhetően. A lenyűgözően vékony 
panel tökéletesen illik bármelyik lapos 
képernyős TV-hez. Az érintővezérlők, a 
lakkozott fém bevonat, az ívelt fém 
hangszórórács, és a krómbevonatú 
meghajtó-gyűrű elbűvölően elegáns 
hangulatot varázsol otthonába.
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Fénypontok
Házimozi-hangsugárzók Ambisound rendszerrel
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: 8 db 2,5 cm-es csavar, 

DCK3060 dokkoló (iPod/iPhone), STS1100 asztali 
állvány, STS1300 padlóállvány, 8 db fali csatlakozó

• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Music iLINK 
kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Fali 
tartó, Nemzetközi garancialevél

Megfelelő Philips televíziók*
• 7000-es sorozatú 2D: 42PFL7406
• 7000-es sorozatú 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális 

koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, 1-es 
HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, HDMI 1.4 
kimenet (ARC), iPod/iPhone dokkolócsatlakozó

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, 
Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 
Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerkészenlét

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 945 x 108 x 86 mm
• A főegység tömege: 3,8 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 192 x 447 x 253 mm
• Mélynyomó tömege: 4,4 kg
• Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 1010 x 248 x 452, mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 13 kg

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: 2 db integrált centersugárzó, 4 

db integrált surround sugárzó
• Meghajtók centersugárzónként: 1 db 2,5"-es 

szélessávú hangszóró
• Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Centersugárzó impedanciája: 6 ohm
• Meghajtók surround sugárzónként: 2 db 2,5"-es 

szélessávú hangszóró
• Surround hangsugárzók frekvenciatartománya: 150 

- 20 000 Hz
• Surround hangsugárzók impedanciája: 3 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 6 ohm

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 55 W
• Tápegység: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 

Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: <1 W

Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, 

Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Ambisound, Automatikus 

hangerőszint-kiegyenlítés, Beszédkiemelő, Dolby 
Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Éjszakai 
mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása

• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 40 W
• Surround hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 

35 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 80 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W
•
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Műszaki adatok
Házimozi-hangsugárzók Ambisound rendszerrel

* A házimozi az összes többi Philips TV-készülékhez illeszthető.
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