
 

 

Philips
Głośniki kina domowego z 
systemem Ambisound

HTS7111
Wzbogać telewizor o doskonały 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny
Fascynacja Dźwiękiem
Wzbogać swój telewizor o doskonały dźwięk przestrzenny bez bałaganu. Zestaw SoundBar firmy 
Philips z technologią Ambisound pozwala cieszyć się telewizją i filmami za pośrednictwem 
odtwarzacza Blu-ray lub DVD z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym o kinowej jakości.

Znakomite doznania dźwiękowe
• Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników
• Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny
• Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu
• Styl SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 102 cm (40") lub większych
• Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
• Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku

Po prostu ciesz się rozrywką
• Koncentrator HDMI umożliwia podłączenie urządzeń HDMI, co zapewnia doskonałą jakość 

dźwięku i obrazu
• Łatwe podłączanie do telewizora za pomocą jednego przewodu HDMI
• Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3



 Ambisound

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie 
prawdziwie otaczającego, przestrzennego 
dźwięku wielokanałowego przy użyciu 
mniejszej liczby głośników. Pięć głośników 
wraz z subwooferem pozwala cieszyć się 
dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając 
Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na 
kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. 
Dzięki wykorzystaniu zjawisk 
psychoakustycznych, przetwarzaniu 
matrycowemu i ustawieniu przetworników 
pod odpowiednim kątem technologia 
Ambisound dostarcza pełne brzmienie z 
mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają 
także ograniczyć bałagan związany z licznymi 
przewodami i głośnikami.

Dolby Digital i DTS

Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni 
swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo 
brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS 
Digital Surround poprawiają brzmienie 
cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest 
ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu 
zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk 
przestrzenny z głośników kina domowego.

Moc 300 W RMS

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia 
doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Ekran dotykowy odtwarzania

Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy 
pozwala sterować głośnością i innymi opcjami 
odtwarzania poprzez dotykanie przycisków 
sterujących na panelu przednim.

Swobodny montaż

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu 
kina domowego, która umożliwia umieszczenie 
go w dowolnym miejscu — na stojaku, 
podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na 
położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i 
działa bez zarzutu. Nareszcie możesz 
zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez 
konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych 
z sal kinowych.

Doskonałe dopasowanie do 
telewizorów Philips z serii 7000*
Doskonałe dopasowanie do telewizorów 
Philips z serii 7000
Dzięki dopasowanemu telewizorowi 
Philips z serii 7000 na 2011 rok kinowe 
wrażenia podczas oglądania filmów w 
domu staną się jeszcze bardziej 
intensywne. Telewizory 3D łączą w sobie 
moc obrazu LED oraz technologię 
Ambilight i pozwalają cieszyć się 
wspaniałym obrazem trójwymiarowym. 
Zarówno telewizor, jak i zestaw kina 
domowego, można obsługiwać jednym 
pilotem, a po podłączeniu za 
pośrednictwem złącza Philips Easylink 
HDMI gwarantują najwyższą jakość 
obrazu i dźwięku. Ponadto wykonano je z 
jednakowych materiałów o takim samym 
wykończeniu, dzięki czemu doskonale do 
siebie pasują.

iF Design Awards 2012 
— nagroda za 
wzornictwo
Nagroda iF Design Award 
jest przyznawana od 1953 
r. i jest dziś najbardziej 

prestiżowym wyróżnieniem w tej 
dziedzinie.
Zestaw głośników kina domowego 
SoundBar z systemem Ambisound 
HTS7111 to domowa rozrywka w 
doskonałym stylu. Dzięki systemowi 
Ambisound dźwięk jest wspaniały mimo 
mniejszej liczby głośników. Niesamowicie 
wąska konstrukcja doskonale pasuje do 
każdego płaskiego telewizora. 
Dodatkowo dotykowe elementy 
sterujące, matowo-metaliczne 
wykończenie i chromowane pierścienie 
przetworników nadają zestawowi posmak 
uwodzicielskiej elegancji.
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Akcesoria
• Zgodne akcesoria: 8 śrub 2,5 cm, Podstawka 

dokująca do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone 
DCK3060, Podstawa na biurko STS1100, Podstawa 
podłogowa STS1300, 8 korków rozporowych

• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód 
Music iLINK, Przewód zasilający, Skrócona 
instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Instrukcja obsługi, Wspornik naścienny, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)

Pasujące telewizory firmy Philips*
• Seria 7000 2D: 42PFL7406
• Seria 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Music iLINK
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne 

wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, 
Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, Wyjście HDMI 
1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/
telefonu iPhone

Udogodnienia
• EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał dźwiękowy 

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału 
audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem, Możliwość sterowania z innego 
pomieszczenia, Tryb gotowości

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

945 x 108 x 86 mm
• Waga jednostki centralnej: 3,8 kg
• Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 

192 x 447 x 253 mm
• Waga subwoofera: 4,4 kg
• Długość przewodu subwoofera: 3 m
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

1010 x 248 x 452 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 13 kg

Głośniki
• Typy głośników: 2 zintegrowane głośniki centralne, 

4 zintegrowane głośniki dźwięku przestrzennego
• Przetworniki w głośnikach centralnych: 1 

pełnozakresowy 2,5"
• Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–

20 000 Hz
• Impedancja głośnika centralnego: 6 om
• Przetworniki w głośnikach dźwięku 

przestrzennego: 2 pełnozakresowe 2,5"
• Pasmo przenoszenia głośnika surround: 150–

20 000 Hz
• Impedancja głośnika dźwięku przestrzennego: 

3 om
• Typ subwoofera: Pasywny
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
• Impedancja subwoofera: 6 om

Moc
• Zużycie energii: 55 W
• Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–

60 Hz, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Dźwięk
• Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, 

Wiadomości, Oryginalny
• Funkcje poprawy dźwięku: Ambisound, 

Automatyczne ustawianie poziomu głośności, 
Mechanizm poprawy dialogów, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, 
Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich

• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Moc wyjściowa głośnika centralnego: 40 W x 2
• Moc wyjściowa głośnika dźwięku przestrzennego: 

35 W x 4
• Moc wyjściowa subwoofera: 80 W
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 300 W
•
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Dane techniczne
Głośniki kina domowego z systemem Ambisound

* Zestaw kina domowego można również dopasować do wszystkich 
innych telewizorów Philips.

http://www.philips.com

