
 

 

Philips
Hjemmekinohøyttalere 
med Ambisound

HTS7111
Legg til suveren 5.1-surroundlyd til TVen

Lidenskap for lyd
Legg til suveren surroundlyd til TVen uten alt rotet. Philips SoundBar med Ambisound 
gjør det mulig å se på flott TV- og filmunderholdning med Blu-ray- eller DVD-spilleren 
med kinolignende surroundlyd fra flere kanaler.

Flott lydopplevelse
• Ambisound-teknologi for surroundlyd fra færre høyttalere
• Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd
• 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme
• SoundBar-design passer best til en flat-TV på 102 cm (40") eller mer
• Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
• Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ

Nyt all underholdningen
• HDMI-hub for tilkobling av HDMI-enheter for flott lyd og bilde
• Koble enkelt til TVen via én HDMI-kabel
• Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller



 Ambisound

Ambisound-teknologien gir en virkelig 
omfavnende flerkanals surround-lyd fra færre 
høyttalere. Den gir en omsluttende 
lydopplevelse i 5.1, uten at lydopplevelsen 
påvirkes av hvor du sitter, rommets fasong 
eller størrelse, og uten rotet med mange 
høyttalere og ledninger. Gjennom den 
kombinerte effekten av psykoakustiske 
fenomener, avansert lydbehandling og nøyaktig 
vinklet driverposisjon gir Ambisound mer lyd 
fra færre høyttalere.

Dolby Digital og DTS

Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken 
og filmene dine. Selv stereomusikk får stort 
lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital 
Surround utvider lydbildet fra digital musikk og 
videoer, skru det opp så du får virkelig 
oppslukende surroundlyd fra høyttaleren til 
hjemmekinoanlegget.

300 W RMS-effekt

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og 
musikk

Berøringspanel for avspilling

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du 
kontrollere volumet i tillegg til andre 
avspillingsalternativer ved å trykke på de 
berøringsfølsomme kontrollene på 
frontpanelet.

Fleksibel plassering

Dra nytte av allsidigheten til dette 
hjemmekinoanlegget som du kan plassere hvor 
som helst. Anlegget ser fantastisk ut og 
fungerer kompromissløst enten du setter det 
på TV-stativet, på et bord eller monterer det 
på veggen. For en gangs skyld har du 
muligheten til å ha kontroll på hvordan 
hjemmet ditt ser ut uten å ofre en fantastisk 
hjemmekinoopplevelse.

HDMI-hub

HDMI-hub gir deg flere HDMI-innganger du 
kan bruke for enkelt å koble til andre enheter 
til hjemmekinoanlegget, for eksempel en 
spillkonsoll eller en HD-set-top-boks. Ved å 
koble til enhetene via HDMI-hub kan du nyte 
all underholdningen med høydefinisjonslyd og -
bilde.

Passer perfekt til TVer i 7000-serien 
fra Philips*
Passer perfekt til TVer i 7000-serien fra 
Philips
Gjør hjemmekinoopplevelsen enda mer 
intens med en matchende Philips-TV i 
7000-serien fra 2011. 3D-TVene 
kombinerer kraftige LED-bilder og 
Ambilight for å levere en oppslukende 3D-
filmopplevelse. Både TVen og 
hjemmekinoanlegget kan betjenes med 
bare én fjernkontroll, og det kombinerte 
settet sørger for at du får best mulig bilde- 
og lydytelse med Philips Easylink via 
HDMI. I tillegg er begge to utviklet med de 
samme materialene og utseende slik at de 
passer perfekt sammen.

Utdelingen av iF-
designprisen 2012
iF-designprisen ble 
etablert i 1953, og er i dag 
den mest ettertraktede 
produktdesignprisen.

Med SoundBar Home theater med 
Ambisound HTS7111 får du 
hjemmeunderholdning i stua med stil. Det 
avgir mer lyd fra færre høyttalere på 
ypperlig vis, ved hjelp av Ambisound. Den 
forbløffende tynne planken passer 
dessuten perfekt til en hvilken som helst 
flatskjerm-TV. Berøringskontroll, 
utførelse i børstet metall, buede 
metallgriller og krombelagte 
elementringer gjør hjemmet stiligere.
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Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: 2,5 cm skrue x 8, DCK3060 

dokkingstasjon for iPod/iPhone, STS1100 
bordstativ, STS1300 gulvstativ, Veggplugg x 8

• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Music iLINK-
kabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, 
Fjernkontroll, Brukerhåndbok, 
Veggmonteringsbrakett, Verdensomfattende 
garantihefte

Matchende Philips-TVer*
• 7000-serien 2D: 42PFL7406
• 7000-serien 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital 

koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI-
INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, HDMI 1.4-
utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk

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

Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks 
standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-
standby

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 945 x 108 x 86 mm
• Hovedenhetens vekt: 3,8 kg
• Subwoofer (B x H x D): 192 x 447 x 253 mm
• Vekt, subwoofer: 4,4 kg
• Lengde på subwooferkabel: 3 m
• Emballasje (B x H x D): 1010 x 248 x 452, mm
• Vekt, inkl. emballasje: 13 kg

Høyttalere
• Høyttalertyper: 2 integrerte senterhøyttalere, 4 

integrerte surroundhøyttalere
• Drivere per senterhøyttaler: 1 x 2,5" 

fulltonehøyttaler
• Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
• Impedans, senterh.: 6 ohm
• Drivere per surroundhøyttaler: 2 x 2,5" 

fulltonehøyttaler
• Frekvensområde for surround-høyttaler: 150–

20 000 Hz
• Impedans for surround-høyttaler: 3 ohm
• Subbasshøyttalertype: Passiv
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 6 ohm

Drift
• Effektforbruk: 55 W
• Strømforsyning: 110–127 V / 220–240 V, ~50–

60 Hz, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: <1 W

Lyd
• Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, 

Originalt
• Lydforbedring: Ambisound, Automatisk 

volumutjevning, Dialogforbedringssystem, Dolby 
Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, 
Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
• Utgangseffekt for senterhøyttaler: 40 W x 2
• Utgangseffekt for surround-høyttaler: 35 W x 4
• Utgangseffekt for subwoofer: 80 W
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 300 W
•
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* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.
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