
 

 

Philips
Hemmabiohögtalare med 
Ambisound

HTS7111
Lägg till förstklassigt 5.1-surroundljud till din TV
Besatt av ljud
Lägg till förstklassigt surroundljud till din TV utan trassel. Med Philips SoundBar med 
Ambisound kan du ta del av fantastisk TV- och filmunderhållning och flerkanaligt 
surroundljud i bioklass med hjälp av din Blu-ray- eller DVD-spelare.

Fantastisk ljudupplevelse
• Ambisound för surroundljud från färre högtalare
• Dolby digital och DTS för bra surroundljud
• 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utformad för att förbättra din hemmabio
• SoundBar-design som bäst passar en 102 cm (40") platt-TV eller större
• Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
• Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Njut av all din underhållning
• HDMI-hubb för anslutning av HDMI-enheter ger fantastisk ljud- och bildkvalitet
• Anslut enkelt TV:n med en enda HDMI-kabel
• Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare



 Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande 
flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. 
Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse 
utan de begränsningar som sittställning, 
rumsform eller -storlek ger, och utan trassel 
med flera högtalare och kablar. Ambisound ger 
mer ljud från färre högtalare genom den 
kombinerade effekten av psykoakustiskt 
fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad 
placering av högtalarelement.

Dolby digital och DTS

Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av 
dina musik- och filmupplevelser. Även musik 
som du spelar upp via stereon låter toppen 
eftersom Dolby Digital och DTS-
surroundljudet förbättrar både digital musik 
och video. Ljudet förstärks så mycket från din 
hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

300 W RMS-effekt

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för 
filmer och musik

Pekskärm för uppspelning

Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du 
ställa in volymen och andra 
uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt 
trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på 
frontpanelen.

Flexibel placering

Upplev det här flexibla hemmabiosystemet 
som gör att du kan placera det var du vill. 
Oavsett om du placerar det på ett TV-stativ, på 
ett bord eller monterat på väggen ser det 
snyggt ut och fungerar utan krångel. Du kan 
bestämma hur ditt hem ska se ut utan att 
behöva prioritera bort en enastående 
hemmabioupplevelse.

HDMI-hubb

Med HDMI-hubben får du fler HDMI-portar, så 
att du smidigt kan ansluta andra enheter som 
en spelkonsol eller HD-digitaldekoder till 
hemmabiosystemet. Genom att ansluta 
enheterna via HDMI-hubben kan du njuta av all 
din underhållning med högupplöst ljud och bild.

Anslut enkelt TV:n

Anslut enkelt TV:n med en enda HDMI-kabel

Passar perfekt med Philips TV i 
7000-serien*
Passar perfekt med Philips TV i 7000-
serien
Förstärk hemmabioupplevelsen med en 
TV i Philips 7000-serie 2011. 3D TV-
apparaten kombinerar kraftfulla LED-
bilder och Ambilight som ger en 
uppslukande 3D-filmupplevelse. Både 
TV:n och hemmabiosystemet kan styras 
med en enda fjärrkontroll och 
kombinationen ger bästa bild- och 
ljudprestanda med Philips Easylink via 
HDMI. Dessutom har de ett utförande i 
samma material så att de passar perfekt 
ihop utseendemässigt.

iF design awards 2012
iF Design Award, som har 
funnits sedan 1953, är det 
mest eftertraktade priset 
inom produktdesign idag.
SoundBar 

hemmabiosystem med Ambisound 
HTS7111 ger dig hemunderhållning med 
stil. Tack vare Ambisound får du mer ljud 
från färre högtalare. Den otroligt tunna 
panelen passar perfekt till alla platt-TV-
apparater. Det har pekkontroller, borstad 
metallfinish, böjda metallgaller och 
krompläterade elementringar, och det 
tillför elegans till ditt hem.
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Tillbehör
• Kompatibla tillbehör: 2,5 cm skruv x 8, DCK3060-

docka för iPod/iPhone, STS1100 bordsstativ, 
STS1300 golvstativ, Väggplugg x 8

• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Music 
iLINK-kabel, Nätkabel, Snabbstartguide, 
Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Väggmonteringssats, 
Garantisedel för hela världen

Matchande TV-apparater från Philips*
• 7000-serien 2D: 42PFL7406
• 7000-serien 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK
• Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial 

ingång, Digital optisk ingång, HDMI IN 1, HDMI IN 
2, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för 
iPod/iPhone

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, 

Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en 
knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, 
System-standby

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 945 x 108 x 86 mm
• Huvudenhetens vikt: 3,8 kg
• Subwoofer (B x H x D): 192 x 447 x 253 mm
• Subwoofer, vikt: 4,4 kg
• Subwooferns kabellängd: 3 m
• Förpackning (B x H x D): 1 010 x 248 x 452, mm
• Vikt inkl. förpackning: 13 kg

Högtalare
• Högtalartyper: 2 inbyggda centerhögtalare, 4 

inbyggda surroundhögtalare
• Högtalarelement per centerhögtalare: 1 x 2,5-tums 

fullregisterwoofer
• Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
• Impedans, centerhögtalare: 6 ohm
• Högtalarelement per surroundhögtalare: 2 x 2,5-

tums fullregisterwoofer
• Frekvensomfång för surroundhögtalare: 150 - 

20k Hz
• Impedans för surroundhögtalare: 3 ohm
• Subwoofertyp: Passiv
• Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedans: 6 ohm

Effekt
• Strömförbrukning: 55 W
• Strömförsörjning: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Ljud
• Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, 

Originalvattenbehållare
• Ljudförbättring: Ambisound, Automatisk 

ljudnivåutjämning, Dialogförstärkare, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattläge, 
Diskant-, medel- och baskontroll

• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Uteffekt för centerhögtalare: 40 W x 2
• Uteffekt för surroundhögtalare: 35 W x 4
• Uteffekt för subwoofer: 80 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W
•
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* Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-
apparater från Philips.

http://www.philips.com

