
 

 

„Philips“
Namų kino garsiakalbiai su 
„Ambisound“

HTS7111
Suteikite puikų 5.1 erdvinį garsą savo televizoriui
Sužavėti garsų
Suteikite puikų erdvinį garsą savo televizoriui be jokios painiavos. „Philips SoundBar“ su 
„Ambisound“ – mėgaukitės televizijos laidomis ir „Blu-ray“ arba DVD diskų įrašais kino 
salės kokybės daugiakanaliu erdviniu garsu.

Puikūs klausymosi pojūčiai
• „Ambisound“ erdviniam garsui iš kelių garsiakalbių
• „Dolby Digital“ ir DTS puikiam erdviniam garsui
• 300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui
• „SoundBar“ dizainas geriausiai dera su 102 cm (40 in) arba didesniais plokščiais televizoriais
• „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui
• Lankstus patalpinimas ant sienos, stalo ar stovo

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis
• HDMI šakotuvas, skirtas prijungti HDMI įrenginius, užtikins puikų garsą ir vaizdą
• Paprastai prijunkite savo televizorių vienu HDMI laidu
• Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų



 „Ambisound“

„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį 
daugiakanalį erdvinį garsą iš keleto garsiakalbių. 
Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą nepriklausomai 
nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar 
dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. 
Sujungus psichoakustikos reiškinių efektą, 
masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį 
įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso 
iš kelių garsiakalbių.

„Dolby Digital“ ir DTS

Išnaudokite visus skaitmeninės muzikos ir filmų 
privalumus. Net stereo muzikos įrašai puikiai 
skamba, nes „Dolby Digital“ ir DTS erdvinis 
garsas patobulina skaitmeninę muziką ir 
vaizdus, todėl jūs išties pasineriate į savo namų 
kino garsiakalbių erdvinį garsą.

300W RMS galia

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui 
ir muzikai

„Touch panel“ perklausai

Intuityvus „Touch panel“ reguliavimas leidžia 
reguliuoti garsą ir kitas perklausos parinktis, 
paprasčiausiai paspaudžiant jutiklinius 
mygtukus priekinėje panelėje.

Lankstus patalpinimas

Mėgaukitės šios namų kino sistemos 
universalumu, kuris leidžia patalpinti prietaisą 
kur tik norite. Produktas visada puikiai atrodo 
ant televizoriaus stovo, stalo ar sienos ir 
tinkamai funkcionuoja. Taigi, galite visiškai 
kontroliuoti, kaip atrodo jūsų namai ir 
mėgautis neįtikėtinu namų kino teatro pojūčiu.

HDMI šakotuvas

HDMI šakotuve yra papildomų HDMI 
prievadų, kad galėtumėte prie savo namų kino 
sistemos patogiai prijungti kitus įrenginius, 
tokius kaip žaidimų pultas ar papildomas HD 
imtuvas. Prijungę savo įrenginius per HDMI 
šakotuvą, galite mėgautis visų savo pramogų 
didelės raiškos garsu ir vaizdu.

Puikiai dera su 7000 serijos „Philips“ 
televizoriumi*
Puikiai dera su 7000 serijos „Philips“ 
televizoriumi
Sustiprinkite savo kino potyrius namuose 
priderinę 7000 serijos „Philips 2011“ 
televizorių. 3D televizoriuje dera LED 
vaizdai ir „Ambilight“ – įtraukiantis 3D 
filmo žiūrėjimas. Televizorius ir namų kino 
sistema gali būti reguliuojami vienu 
nuotolinio valdymo pultu. Sujungtas 
prietaisas užtikrina geriausią vaizdo ir 
garso kokybę su „Philips Easylink“ per 
HDMI. Be to, jie abu sukurti naudojant tas 
pačias medžiagas ir apdailą, todėl puikiai 
dera jų išvaizda!

„iF Design“ 2012 m. 
apdovanojimas
1953 m. įsteigtas „iF 
Design“ apdovanojimas 
yra labiausiai geidžiamas 
gaminių dizaino įvertinimas 

šiandien.
„SoundBar“ namų kino sistema su 
„Ambisound“HTS7111 užtvindo namus 
stilingomis pramogomis. „Ambisound“ 
technologija leidžia neįtikėtinai sustiprinti 
garsą iš kelių garsiakalbių. Itin plonyčiai 
garsiakalbiai puikiai atrodo su visais 
plačiaekraniais televizoriais. Dėl liečiamųjų 
valdiklių, apdirbto metalo apdailos, 
išlenktų metalinių grotelių ir chromo 
dangos žiedų, jie namams suteikia 
viliokliškos elegancijos.
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Priedai
• Suderinami priedai: 2,5 cm sraigtai x 8, DCK3060 

jungtis „iPod/iPhone“, STS1100 stalo stovas, 
STS1300 grindų stovas, Sieninis kištukas x 8

• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, „Music iLink“ 
laidas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Sieninis 
kronšteinas, Tarptautinės garantijos lapas

Pritaikyti „Philips“ televizoriai*
• 7000 Series 2D: 42PFL7406
• 7000 Series 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė 

koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, 
„HDMI IN 1“ įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, HDMI 
1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos 
budėjimas

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 945 x 108 x 

86 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 3,8 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 192 x 447 x 

253 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 4,4 kg
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
• Pakuotė (P x A x G): 1010 x 248 x 452, mm
• Svoris su pakuote: 13 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 2 integruotos centrinės 

kolonėlės, 4 integruotos erdvinės kolonėlės
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in viso 

diapazono garsiakalbis
• Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų
• Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 in viso 

diapazono garsiakalbiai
• Erdvinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Erdvinės kolonėlės varža: 3 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 55 W
• Maitinimo šaltinis: 110-127V / 220-240V, ~50-

60Hz, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W

Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, 

Žinios, Originalas
• Garsumo gerinimas: „Ambisound“, Automatinis 

garso išlyginimas, Dialogų raiškumo sustiprinimo 
priemonė, „Dolby Digital Prologic II“, 
„DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, 
Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS „Digital 
Surround“

• Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 40 W x 2
• Erdvinių garsiakalbių išvesties galia: 35 W x 4
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 80 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 300 W
•
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* Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ 
televizoriais.

http://www.philips.com

