
 

 

Philips
Boxe home cinema cu 
Ambisound

HTS7111
Adăugaţi sunetul surround 5.1 superior la televizorul dvs.
Obsedat de sunet
Adăugaţi sunet surround superior la televizorul dvs., fără dezordinea provocată de cabluri. 
Philips SoundBar cu Ambisound vă permite să vă bucuraţi de divertisment uimitor la televizor 
şi filme cu playerul dvs. Blu-ray sau DVD cu sunet surround multi-canal ca la cinematograf.

Experienţă audio minunată
• Ambisound pentru sunet surround cu mai puţine boxe
• Dolby Digital și DTS pentru sunet surround excepţional
• Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru a spori senzaţia de cinematograf la dvs. acasă
• Cea mai bună asociere a designului SoundBar cu un televizor cu ecran plat de 102 cm (40") sau 

mai mare
• Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive
• Poziţionare flexibilă pe perete, masă sau suport

Savuraţi toate tipurile de divertisment
• Hub HDMI pentru conectarea dispozitivelor HDMI pentru o calitate excelentă a sunetului și a 

imaginii
• Conectaţi-vă ușor televizorul printr-un singur cablu HDMI
• Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3



 Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet 
surround multicanal bogat din mai puţine 
difuzoare. Aceasta oferă o experienţă 
impresionantă a sunetului 5.1 fără 
constrângerile impuse de poziţia de ședere, 
forma și dimensiunile camerei și fără confuzia 
implicată de un număr mare de difuzoare și 
cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor 
psihoacustice, al procesării array și al 
poziţionării unităţilor sub anumite unghiuri, 
Ambisound furnizează mai mult sunet din mai 
puţine difuzoare.

Dolby Digital și DTS

Treceţi la sistemul digital și bucuraţi-vă de 
muzica și filmele preferate. Chiar și muzica 
stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și 
DTS Digital Surround îmbunătăţesc muzica și 
clipurile video digitale, astfel încât să beneficiaţi 
de un sunet surround cu adevărat copleșitor în 
boxele de pe sistemul dvs. home cinema.

Putere 300 W RMS

Puterea de 300 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică

Panou tactil pentru redare

Controalele intuitive de pe panoul tactil vă 
permit să controlaţi volumul, precum și alte 
opţiuni de redare, prin simpla apăsare a 
controalelor tactile de pe panoul frontal.

Poziţionare flexibilă

Bucuraţi-vă de flexibilitatea acestui sistem 
Home theater care vă permite să îl poziţionaţi 
după cum doriţi. Așezat fie pe un suport TV, fie 
pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată 
senzaţional și funcţionează ireproșabil. În 
sfârșit, puteţi controla aspectul casei dvs. fără a 

fi necesar să renunţaţi la o experienţă 
uimitoare Home theater.

Potrivire perfectă cu televizoarele 
Philips seria 7000*
Potrivire perfectă cu televizoarele Philips 
seria 7000
Intensificaţi-vă experienţa cinematografică 
acasă cu un televizor Philips 7000 seria 
2011 asociat. Televizoarele 3D combină 
imaginile puternice cu LED-uri și 
Ambilight pentru a oferi o experienţă 
cinematografică 3D copleșitoare. Atât 
televizorul, cât și sistemul home theater 
pot fi operate cu o singură telecomandă, 
iar setul combinat oferă cele mai bune 
performanţe legate de imagini și sunet cu 
Philips Easylink prin HDMI. În plus, ambele 
sunt realizate din aceleași materiale și 
finisaje pentru o potrivire vizuală perfectă!

Premiile iF de design 
2012
Înfiinţat în 1953, Premiul iF 
de design este cel mai 
râvnit premiu de design de 
produs la ora actuală.

Home theater SoundBar cu Ambisound 
HTS7111 aduce acasă divertismentul cu 
stil. Oferă în mod splendid mai mult sunet 
cu mai puţine boxe - datorită Ambisound. 
Bara sa uimitor de subţire se potrivește 
perfect cu orice televizor cu ecran plat. 
Având comenzi tactile, un finisaj de metal 
lustruit, grile curbate din metal și inele de 
driver placate cu crom, conferă locuinţei 
un aspect seducător de elegant.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: 8 șuruburi de 2,5 cm, Staţie 

de andocare DCK3060 pentru iPod/iPhone, Suport 
pentru masă STS1100, Suport de podea STS1300, 
8 prize de perete

• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu iLINK 
pentru muzică, Cablu de alimentare, Ghid de 
iniţiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, 
Dispozitiv de montare pe perete, Certificat de 
garanţie internaţională

Televizoare Philips asociate*
• 2D Seria 7000: 42PFL7406
• 3D Seria 7000: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială 

digitală, Intrare optică digitală, Intrare HDMI 1, 
Intrare HDMI 2, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Mufă 
pentru staţie de andocare iPod/iPhone

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

Mapare intrare audio automată, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere, Sistem în 
standby

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 945 x 108 x 86 mm
• Greutate unitate principală: 3,8 kg
• Subwoofer (l x î x A): 192 x 447 x 253 mm
• Greutate subwoofer: 4,4 kg
• Lungime cablu subwoofer: 3 m
• Ambalaj (l x Î x A): 1010 x 248 x 452, mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 2 difuzoare centrale integrate, 

4 difuzoare surround integrate
• Drivere per difuzor central: 1 woofer full range de 

2,5"
• Interval de frecvenţe boxă centrală: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor central: 6 ohm
• Drivere per difuzor surround: 2 woofere full range 

de 2,5"
• Interval de frecvenţă difuzor surround: 150 - 

20k Hz
• Impedanţă difuzor surround: 3 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 6 ohm

Alimentare
• Consum de energie: 55 W
• Sursă de alimentare: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz, 50 Hz
• Consum în standby: <1 W

Sunet
• Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
• Caracteristici superioare sunet: Ambisound, 

Echilibrare automată a volumului, Îmbunătăţire 
dialog, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, 
FullSound, Mod Noapte, Control pentru sunete 
înalte, medii și bas

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Putere de ieșire boxă centrală: 40 W x 2
• Putere de ieșire boxă surround: 35 W x 4
• Putere de ieșire subwoofer: 80 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W
•
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* Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte 
televizoare Philips.
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