
 

 

Philips
Reproduktory domáceho 
kina s technológiou 
Ambisound

HTS7111
Pridajte do svojho televízora kvalitný priestorový zvuk 5.1
Posadnutí zvukom
Pridajte do svojho televízora kvalitný priestorový zvuk bez spleti káblov. Philips SoundBar 
s funkciou Ambisound Vám umožní užívať si skvelú zábavu s TV a filmami pomocou 
prehrávača diskov Blu-ray alebo DVD vo viackanálovom priestorovom zvuku ako v kine.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
• Dolby Digital a Pro Logic DTS pre skvelý priestorový zvuk
• Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma
• Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou
• Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
• Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu
• Rozbočovač HDMI na pripojenie zariadení HDMI so skvelým zvukom a obrazom
• Jednoduché pripojenie televízora prostredníctvom jedného kábla HDMI
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača



 Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne 
obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje 
pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez 
obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo 
veľkosti miestnosti a bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Prostredníctvom kombinovaného 
efektu psychoakustického fenoménu, 
priestorového spracovania a presného 
nasmerovania budičov Vám Abisound dodáva 
viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Dolby Digital a DTS

Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej 
hudby a filmov maximum. Aj stereofonická 
hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital 
a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú 
digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš 
reproduktor domáceho kina vytvára skutočne 
úchvatný priestorový zvuk.

Výkon 300 W RMS

Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy 
a hudbu

Dotykový panel na ovládanie 
prehrávania

Ovládanie cez intuitívny dotykový panel 
umožňuje ovládanie hlasitosti a iných možností 
prehrávania jednoduchým stlačením 
dotykových ovládacích prvkov na prednom 
paneli.

Flexibilné umiestnenie

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému 
domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť 
ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt 
vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov 
bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na 
stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete 

môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti 
bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku 
z domáceho kina.

Dokonale kompatibilné s 
televízormi Philips série 7000*
Dokonale kompatibilný s televízormi 
Philips série 7000
Prehĺbte si divácky zážitok u Vás doma s 
kompatibilným televízorom Philips 2011 
série 7000. 3D televízory v sebe spájajú 
výkonnú obrazovú technológiu LED 
podsvietenia s funkciou Ambilight, takže 
prinášajú fascinujúci filmový zážitok v 3D. 
Televízor aj domáce kino je možné 
ovládať jedným diaľkovým ovládaním a 
táto kombinovaná súprava poskytuje 
najlepší výkon obrazu a zvuku s pripojením 
Philips Easylink cez HDMI. Okrem toho sú 
oba navrhnuté z rovnakých materiálov a s 
rovnakou povrchovou úpravou, takže 
vizuálne tvoria dokonalý pár!

Ocenenie iF Design 
Award 2012
Súťaž iF Design Award, 
ktorej pôvod siaha do 
roku 1953, je dnes 
najprestížnejším 

udeľovaním cien za dizajn.
Domáce kino SoundBar s technológiou 
Ambisound HTS7111 k vám prináša 
štýlovú zábavu. Vytvára bohatší zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov – vďaka 
technológii Ambisound. Jeho úžasne tenký 
dizajn sa dokonale hodí k akémukoľvek 
televízoru s plochou obrazovkou. Vďaka 
dotykovým ovládacím prvkom, 
povrchovej úprave z brúseného kovu, 
kovovým tvarovaným mriežkam a 
pochrómovaným diskom budičov dodá 
vášmu domovu nádych zvodnej elegancie.
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Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: 8 x skrutka 2,5 cm, 

Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Podstavec na stôl 
STS1100, Podlahový stojan STS1300, 8 x 
hmoždinka

• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Kábel 
Music iLINK, Sieťový napájací kábel, Stručná 
príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál 
používateľa, Konzola na upevnenie na stenu, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Kompatibilné televízory Philips*
• 2D série 7000: 42PFL7406
• 3D série 7000: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Music iLINK
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny 

vstup, Digitálny optický vstup, Vstup HDMI 1, 
Vstup HDMI 2, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor 
na dok pre iPod/iPhone

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, 
Pohotovostný režim systému

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 945 x 108 x 86 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,8 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 192 x 447 x 253 mm
• Hmotnosť subwoofera: 4,4 kg
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
• Balenie (Š x V x H): 1010 x 248 x 452 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 13 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 2 integrované stredové 

reproduktory, 4 integrované priestorové 
reproduktory

• Budiče na jednom stredovom reproduktore: 1 x 
2,5" širokopásmový basový reproduktor

• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 
20k Hz

• Impedancia stredného reproduktora: 6 ohm
• Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 2 x 

2,5" širokopásmové basové reproduktory
• Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 

150 - 20k Hz
• Impedancia priestorového reproduktora: 3 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 6 ohm

Príkon
• Spotreba energie: 55 W
• Zdroj napájania: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 

60 Hz, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), 

Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Ambisound, Automatické 

vyrovnávanie hlasitosti, Zdokonalenie dialógov, 
Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, 
Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Výstupný výkon stredového reproduktora: 40 W x 
2

• Výstupný výkon priestorového reproduktora: 
35 W x 4

• Výstupný výkon subwoofera: 80 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W
•
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Technické údaje
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* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými 
televízormi Philips.
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