
 

 

Philips
Ambisound özellikli ev 
sineması hoparlörleri

HTS7111
TV'nize üstün 5.1 surround sesi ekleyin

Sesin tutkusu
Kablo karmaşası olmadan TV'nize üstün surround ses ekleyin. Ambisound özellikli Philips 
SoundBar sayesinde TV programlarını ve filmleri Blu-ray disk veya DVD oynatıcınızda 
sinematik, çok kanallı surround sesle izleyebilirsiniz.

Mükemmel ses deneyimi
• Daha az hoparlörden surround ses için Ambisound
• Mükemmel surround ses için Dolby Digital ve DTS
• 300W RMS güç çıkıșıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı
• 102 cm (40") flat TV veya daha geniși için en uygun SoundBar tasarımı
• Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
• Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleșim

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın
• Mükemmel ses ve görüntü için HDMI cihazlarını bağlamanızı sağlayan HDMI Hub
• Tek bir HDMI kablosu aracılığıyla TV'nize kolayca bağlanır
• iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses giriși



 Ambisound

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle 
gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı 
surround ses sağlar. Oturma konumu, oda șekli 
veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok 
sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan 
içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. 
Psikoakustik olgu, sıralı ișlem ve hassas açılı 
sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya 
gelen etkisi ile Ambisound, daha az 
hoparlörden daha fazla ses iletir.

Dolby Digital ve DTS

Dijitale geçin, müziklerinizin ve videolarınızın 
gerçek kalitesini keșfedin. Dolby Digital ve DTS 
Digital Surround, dijital müzik ve videoları 
canlandırıp güçlendirdiği için stereo müzik 
sesleri bile mükemmel çıkar. Böylece ev 
sineması hoparlörünüzle gerçek surround sesin 
keyfini sürebilirsiniz.

300W RMS gücü

300W RMS güç çıkıșıyla film ve müzikler için 
mükemmel ses sunar

Dokunmatik oynatma paneli

Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön 
paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses 
düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini 
kontrol etmenize olanak sağlar.

Esnek yerleșim

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema 
sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV 
standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara 
monte edilmiș olarak kullanabileceğiniz bu 
ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalıșır. 
Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması 
deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüșü 
hakkında kontrolü ele alın.

HDMI Hub

HDMI Hub, oyun konsolunuz veya HD set üstü 
kutunuz gibi diğer cihazları ev sineması 
sisteminize kolayca bağlamanıza imkan veren 
ek HDMI bağlantı noktaları sağlar. Cihazlarınızı 
HDMI Hub aracılığıyla bağlayarak, eğlencenin 
her anında yüksek çözünürlükte ses ve 
görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.

Philips 7000 serisi TV ile mükemmel 
uyum*
Philips 7000 serisi TV ile mükemmel uyum
Ev sineması deneyiminizi uyumlu bir 
Philips 7000 serisi 2011 TV ile artırın. 3D 
TV'ler, güçlü LED görüntülerini ve 
Ambilight özelliğini bir araya getirerek 
derin bir 3D film deneyimi sunar. TV ve ev 
sineması tek bir uzaktan kumandayla 
yönetilebilirken, HDMI ile bağlanan Philips 
Easylink sayesinde birleșik set en iyi 
görüntü kalitesi ve ses performansının 
elde edilmesini sağlar. Ayrıca, mükemmel 
görsel uyumu yakalamak için TV ve ev 
sineması aynı malzeme ve kaplamayla 
tasarlanmıștır.

iF tasarım ödülleri 
2012
1953 yılında verilmeye 
bașlanan iF Tasarım Ödülü 
günümüzün en prestijli 
tasarım ödülüdür.

Ambisound özellikli HTS7111 SoundBar 
Ev sineması, ev eğlencesini șık bir tasarımla 
bir arada sunar. Ambisound sayesinde 
daha az hoparlörle daha fazla ses çıkıșı 
sağlar. Olağanüstü derecede ince olan 
çubuğu her düz ekran televizyona 
mükemmel uyar. Dokunmatik kontrolleri, 
fırçalanmıș metal kaplaması, kıvrımlı metal 
ızgaraları ve krom kaplı sürücü halkalarıyla 
evinize güzellik katar.
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Aksesuarlar
• Uyumlu aksesuarlar: 2,5 cm Vida x 8, iPod/iPhone 

için DCK3060 Dock, STS1100 Masa üstü standı, 
STS1300 Zemin standı, Dübel x 8

• Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Music 
iLINK Kablosu, Güç kablosu, Hızlı bașlangıç 
kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, 
Duvara montaj braketi, Dünya Çapında Garanti 
belgesi

Uyumlu Philips Televizyonlar*
• 7000 Serisi 2D: 42PFL7406
• 7000 Serisi 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Bağlantı
• Ön / Yan bağlantılar: Music iLINK
• Arka Bağlantılar: AUX giriși, Dijital koaksiyel giriș, 

Dijital optik giriș, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 
1.4 çıkıș (ARC), iPod/iPhone Dock Jakı

Kullanılabilirlik
• EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüș Kanalı, 

Otomatik ses giriși eșleme, Tek dokunușla 
bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiși, Sistem 
bekleme

Boyutlar
• Ana Ünite (G x Y x D): 945 x 108 x 86 mm
• Ana Ünite Ağırlığı: 3,8 kg
• Subwoofer (G x Y x D): 192 x 447 x 253 mm
• Subwoofer Ağırlığı: 4,4 kg
• Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
• Ambalaj (G x Y x D): 1010 x 248 x 452, mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: 2 Entegre orta hoparlör, 4 

Entegre surround hoparlör
• Orta hoparlör bașına sürücü sayısı: 1 x 2,5 inç Tam 

aralıklı woofer
• Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
• Orta hoparlör empedansı: 6 ohm
• Surround hoparlör bașına sürücü sayısı: 2 x 2,5 inç 

Tam aralıklı woofer
• Surround hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
• Surround hoparlör empedansı: 3 ohm
• Subwoofer tipi: Pasif
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
• Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
• Subwoofer empedansı: 6 ohm

Güç
• Güç tüketimi: 55 W
• Güç kaynağı: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz, 

50Hz
• Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Ses
• Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, 

Orijinal
• Ses Geliștirme: Ambisound, Otomatik Ses 

Sabitleyicisi, Konușma Geliștirici, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, Gece Modu, 
Tiz, Orta ve Bas Kontrolü

• Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Orta hoparlör çıkıș gücü: 40 W x 2
• Surround hoparlör çıkıș gücü: 35 W x 4
• Subwoofer çıkıș gücü: 80 W
• Toplam Güç RMS %30 THD: 300 W
•
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* Ev sineması diğer tüm Philips TV'lere bağlanabilir.
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