
 

 

Philips
Home cinema-luidsprekers 
met Ambisound

HTS7111
Verrijk uw TV-beleving met superieur 5.1 Surround Sound
Bezeten van muziek
Zonder een wirwar van snoeren superieur Surround Sound uit uw TV. Met de Philips 
SoundBar met Ambisound geniet u van verbluffend TV- en filmentertainment uit uw Blu-
ray- of DVD-speler met meerkanaals Surround Sound van bioscoopkwaliteit.

Geweldig geluid
• Ambisound voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers
• Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
• Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop
• SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 102 cm (40") of groter
• Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
• Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard

Nog meer genieten van al uw entertainment
• Sluit HDMI-apparaten aan via de HDMI-hub voor fantastisch geluid en beeld
• Sluit eenvoudig uw TV aan met een enkele HDMI-kabel
• Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler



 Ambisound

De Ambisound-technologie levert een 
fantastische multikanaals Surround-ervaring 
met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een 
meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt 
hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt 
en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. 
Ook heeft u geen last van rommel van 
meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound 
levert meer geluid met minder luidsprekers 
door het gecombineerde effect van het 
psycho-akoestische fenomeen, 
arrayverwerking en de precieze plaatsing van 
de driver.

Dolby Digital en DTS

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw 
muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt 
geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital 
Surround digitale muziek en video's verbeteren 
door deze krachtiger te maken, zodat u een 
overweldigende Surround Sound uit uw home 
cinema-luidspreker krijgt.

RMS-vermogen van 300 W

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig 
geluid voor films en muziek

Bediening via touchscreen voor afspelen

Met de intuïtieve bediening via het touchscreen 
kunt u het volume en andere afspeelopties 
bedienen door eenvoudig op de 
aanraakgevoelige bedieningselementen op het 
voorpaneel te drukken.

Past overal

Geniet van de veelzijdigheid van dit home 
cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar 
u maar wilt. Of het nu op een TV- of 
tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het 
ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. 
U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu 

niet meer te kiezen tussen uw interieur en een 
home cinema-systeem.

Ideaal voor Philips-televisies uit de 
7000-serie*
Ideaal voor Philips-televisies uit de 7000-
serie
Uw bioscoopbeleving thuis wordt nog 
intenser met een bijpassende Philips-
televisie uit de 7000-serie van 2011. Deze 
3D-televisies combineren een krachtig 
LED-beeld met Ambilight voor een 
meeslepende 3D-filmbeleving. U kunt 
zowel uw televisie als de home cinema 
bedienen met één afstandsbediening en 
met de Philips Easylink-via-HDMI-
verbinding bent u verzekerd van de beste 
beeld- en geluidsprestaties van de gehele 
combinatie. Daarnaast zijn ze allebei van 
dezelfde materialen gemaakt en op 
dezelfde manier afgewerkt voor een 
perfecte visuele match!

iF Design Awards 2012
De iF Design Award werd 
voor het eerst uitgereikt in 
1953 en is vandaag de dag 
de meest felbegeerde prijs 
voor productontwerp.

Met de SoundBar home cinema met 
Ambisound HTS7111 geniet u in stijl van 
home entertainment. Ambisound staat 
garant voor meer geluid uit minder 
luidsprekers. De ongekend dunne balk 
past bovendien bij iedere flatscreen-TV. 
De aanraakbediening, afwerking van 
geborsteld metaal, gewelfde metalen 
frontjes en verchroomde driverringen 
geven uw woonkamer een trendy 
uitstraling.
HTS7111/12

Kenmerken
Home cinema-luidsprekers met Ambisound



Publicatiedatum  
2016-01-15

Versie: 8.2.9

12 NC: 8670 000 71586
EAN: 87 12581 58040 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Accessoires
• Compatibele accessoires: 8 schroeven van 2,5 cm, 

DCK3060-dock voor iPod/iPhone, STS1100 
tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard, 8 
muurpluggen

• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 
Music iLINK-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, 
Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, 
Wandbevestiging, Wereldwijde garantiekaart

Bijpassende Philips-televisies*
• 7000-serie, 2D: 42PFL7406
• 7000-serie, 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, 
HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, HDMI 1.4-uitgang 
(ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock

Comfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-
by met één druk op de knop, Bediening via 
afstandsbediening, Stand-by

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 945 x 108 x 86 mm
• Gewicht hoofdunit: 3,8 kg
• Subwoofer (b x h x d): 192 x 447 x 253 mm
• Gewicht van de subwoofer: 4,4 kg
• Kabellengte van de subwoofer: 3 m
• Verpakking (b x h x d): 1010 x 248 x 452 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 13 kg

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: 2 geïntegreerde 

middenluidsprekers, 4 geïntegreerde Surround-
luidsprekers

• Drivers per middenluidspreker: 1 Full-range 
woofer van 2,5 inch

• Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 
20.000 Hz

• Middenluidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Drivers per Surround-luidspreker: 2 Full-range 

woofers van 2,5 inch
• Frequentiebereik Surround-luidspreker: 150 - 

20.000 Hz
• Surround-luidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 6 ohm

Vermogen
• Energieverbruik: 55 W
• Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Geluid
• Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, 

Nieuws, Origineel
• Geluidsverbetering: Ambisound, Automatische 

volumeregelaar, Dialoogversterker, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, 
Treble-, mid- en basregeling

• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Uitgangsvermogen middenluidspreker: 2 x 40 W
• Uitgangsvermogen Surround-luidspreker: 4 x 35 

W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 80 W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W
•

HTS7111/12

Specificaties
Home cinema-luidsprekers met Ambisound

* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden 
aangesloten.
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