
 

 

Philips
Altifalantes de cinema em 
casa com Ambisound

HTS7111
Adicione um som surround superior de 5.1 ao seu televisor
Obcecado pelo som
Adicione um som surround superior ao seu televisor sem confusões de cabos. O Philips SoundBar com 

Ambisound permite-lhe desfrutar de um entretenimento fantástico de TV e filmes com o seu leitor Blu-

ray ou DVD num som surround multicanal com qualidade equiparada à das salas de cinema.

Estupenda experiência de som
• Ambisound para um som surround com menos altifalantes
• Dolby digital e DTS para óptimo som surround
• Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o seu cinema em casa
• O design do SoundBar combina melhor com um televisor plano de 102 cm (40") ou maior
• Painel táctil para reprodução e controlo do volume intuitivos
• Instalação flexível na parede, mesa ou suporte

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples
• Hub HDMI para ligar dispositivos HDMI para um óptimo som e imagem
• Ligar ao seu televisor facilmente através de um único cabo HDMI
• Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3



 Ambisound

A tecnologia Ambisound produz um som 
surround multicanais verdadeiramente 
envolvente com um número reduzido de 
altifalantes. Proporciona uma experiência 
sonora imersiva de 5.1 independentemente da 
posição ou do tamanho/dimensões da sala e 
sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. 
Através de uma combinação de efeitos psico-
acústicos, de um conjunto de processamento e 
do posicionamento do controlador num 
ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais 
som com menos altifalantes.

Dolby digital e DTS

Entre no mundo digital e aproveite a sua 
música e os seus filmes ao máximo. Até a 
música estéreo tem um óptimo som, visto que 
o Dolby Digital e o DTS Digital Surround 
melhoram a música e os vídeos digitais, 
aumentando o som até conseguir um efeito 
surround verdadeiramente envolvente do seu 
altifalante de cinema em casa.

Potência RMS de 300 W

Potência RMS de 300 W que oferece um 
excelente som para filmes e música

Painel táctil para reprodução

Os controlos intuitivos do painel táctil 
permitem-lhe controlar o volume, bem como 
outras opções de reprodução, premindo 
simplesmente os controlos sensíveis ao toque 
no painel frontal.

Instalação flexível

Desfrute da versatilidade deste sistema de 
cinema em casa, que permite a instalação onde 
mais desejar. Quer seja num suporte para TV, 
numa mesa ou montado na parede, o produto 
tem um aspecto sensacional e um 
funcionamento exemplar. Pode controlar a 
decoração da sua casa sem ter de 

comprometer a sua experiência de cinema em 
casa.

O par ideal para o televisor da série 
7000 da Philips*
O par ideal para o televisor da série 7000 
da Philips
Intensifique a sua experiência 
cinematográfica em casa com um televisor 
da série 7000 de 2011 da Philips. Os 
televisores 3D combinam imagens LED 
poderosas com o Ambilight para 
proporcionar uma experiência 
cinematográfica 3D envolvente. O 
televisor e o sistema de cinema em casa 
podem ser operados com apenas um 
telecomando e o conjunto combinado 
assegura o melhor desempenho de 
imagem e som com o Philips Easylink 
através de HDMI. Além disso, apresentam 
os dois um design com os mesmos 
materiais e acabamentos para um par 
visual ideal!

Prémio de design iF 
2012
Criado em 1953, o prémio 
de design iF é o prémio de 
design de produto mais 
cobiçado actualmente.

O sistema de cinema em casa SoundBar 
com Ambisound HTS7111 fornece 
entretenimento em casa com estilo. Este 
distribui mais som com menos altifalantes 
de forma esplêndida - graças ao 
Ambisound. A sua barra 
surpreendentemente fina também 
combina na perfeição com qualquer 
televisor de ecrã plano. Com controlos 
tácteis, um acabamento em metal 
escovado, grelhas em metal curvadas e 
anéis cromados dos diafragmas, este 
confere uma elegância sedutora à sua casa.
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Acessórios
• Acessórios compatíveis: 8 parafusos de 2,5 cm, 

Base para iPod/iPhone DCK3060, Suporte para 
mesa STS1100, Suporte de chão STS1300, 8 buchas 
para parede

• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo Music 
iLINK, Cabo de alimentação, Manual de início 
rápido, Telecomando, Manual do utilizador, 
Suporte para montagem na parede, Folheto de 
garantia mundial

Televisores Philips compatíveis*
• Série 7000 2D: 42PFL7406
• Série 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: Music iLINK
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada 

coaxial digital, Entrada óptica digital, Entrada HDMI 
1, Entrada HDMI 2, Saída HDMI 1.4 (ARC), Ficha 
da base para iPod/iPhone

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

Mapeamento automático das entradas de áudio, 
Modo standby com um só toque, Comunicação do 
telecomando, Standby do sistema

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 945 x 108 x 86 mm
• Peso da unidade principal: 3,8 kg
• Subwoofer (L x A x P): 192 x 447 x 253 mm
• Peso do subwoofer: 4,4 kg
• Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
• Embalagem (L x A x P): 1010 x 248 x 452, mm
• Peso incl. embalagem: 13 kg

Altifalantes
• Tipos de altifalante: 2 Altifalantes centrais 

integrados, 4 Altifalantes surround integrados
• Diafragmas por altifalante central: 1 Woofer de 

gama total de 2,5"
• Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
• Impedância do altifalante central: 6 ohms
• Diafragmas por altifalante Surround: 2 Woofers de 

gama total de 2,5"
• Limites freq. do altifalante Surround: 150 - 20 

000 Hz
• Impedância do altifalante Surround: 3 ohms
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 6 ohms

Alimentação
• Consumo de energia: 55 W
• Alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 

50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Som
• Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, 

Notícias, Original
• Melhoramento do som: Ambisound, Nivelador 

automático de volume, Intensificador de diálogos, 
Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, 
Modo Nocturno, Controlo de agudos, médios e 
graves

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Potência de saída do altifalante central: 40 W x 2
• Potência de saída do altifalante surround: 35 W x 4
• Potência de saída do subwoofer: 80 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 300 W
•
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Especificações
Altifalantes de cinema em casa com Ambisound

* O sistema de cinema em casa também pode ser combinado com 
todos os outros televisores Philips.
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