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Система за домашно 
кино SoundBar, с 
Ambisound

• Възпроизвеждане на 3D Blu-
Ray дискове

HTS7140
Превъзходен съраунд звук без плетеница от кабели
Завладяващ звук
Потопете се в многоканален съраунд звук като в киносалон, без да сте заобиколени от 
тонколони и кабели. Philips SoundBar с Ambisound ви дава пълна система за домашно кино, 
включително възпроизвеждане на Blu-ray дискове с висока детайлност - в едно устройство.

Върховно изживяване при слушане
• Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони
• Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Тънък и елегантен дизайн с метално шлифовано покритие
• SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
• BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн



 Звук Ambisound

Технологията Ambisound произвежда 
наистина обхващащ, многоканален обемен 
звук от по-малко високоговорители. Тя 
предоставя впечатляващ 5.1 звук, без 
ограничения за положение, размер или 
форма на стаята и без бъркотията на много 
високоговорители и кабели. Чрез 
комбинирания ефект на психоакустичните 
явления, матричната обработка и точно 
насочените мембрани Ambisound 
предоставя повече звук от по-малко 
високоговорители.

Dolby TrueHD и DTS-HD
Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
Essential осигуряват най-качествения звук от 
вашите Blu-ray дискове. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master 
Audio Essential допълват цялостното ви 
развлечение с висока детайлност.

SoundBar дизайн 102 см (40")

SoundBar придава атмосфера на 
изтънченост и изящност на всяка дневна 
стая. Макар да е проектиран за използване с 

плосък телевизор с поне 102 см (40") екран, 
той може да се постави под всеки друг 
плосък телевизор, като чудесно допълнение 
към вашия интериор и начин на живот.

Full HD 3D Blu-ray

Оставете се да ви очароват триизмерните 
филми в собствения ви хол на Full HD 3D 
телевизор. Active 3D използва последното 
поколение дисплеи с бързо превключване за 
действителна дълбочина и реализъм при 
пълна висока детайлност с разделителна 
способност 1080x1920. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност на вашата система за 
домашно кино. Превъзходните триизмерни 
филми на BluRay дискове предлагат богат 
избор на висококачествено съдържание. 
Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен 
звук за невероятно реалистично звуково 
изживяване.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live отваря още по-широко вашия свят 
на висока детайлност. Получете най-

съвременно съдържание просто като 
свържете своя Blu-ray диск плейър към 
интернет. Вълнуващи нови неща, например 
изключително съдържание за изтегляне, 
прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн 
пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете 
вълната на високата детайлност с 
възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-
Live.

Тънък и елегантен дизайн

Тънък и елегантен дизайн с метално 
шлифовано покритие

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Батерии за 
дистанционното, FM антена, HDMI кабел, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя, 
Конзола за монтиране на стена, Листовка с 
гаранция за цял свят

• Съвместими аксесоари: Поставка за iPod 
DCK3060, Настолна поставка STS1100, Стойка 
за под STS1300

Аудио възпроизвеждане
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR
• Формат на компресиране: MP3, WMA, WAV
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство, MP3-CD, WMA-CD

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Говорители в централната колона: 2,5" 
широколентови

• Импеданс на централен високоговорител: 4 ома
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

150 - 20 000 Hz
• Мембрани на високоговорителите за съраунд 
звук: 2,5" широколентови

• Импеданс на съраунд тонколоните: 6 ома
• Честотен диапазон на съраунд тонколоните: 

150 - 20 000 Hz

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Линеен 
вход - MP3, Високоскоростен USB

• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Коаксиален цифров вход, Изход на 
компонентно видео, Изход за композитно 
видео (CVBS), Съединител за докинг-станция, 
Ethernet, FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), 
Оптичен цифров вход, Изход за събуфър

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1040 x 400 x 390 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

955 x 155 x 96 мм
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

196 x 397 x 342 мм
• Тегло на апарата: 6,4 кг
• Тегло на събуфъра: 6,03 кг
• Тегло вкл. опаковката: 20,9 кг

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 150 

MHz

Power
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,22 W

• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Потребявана мощност: 115 W

Звук
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D", Тонколона Dolby Virtual, Нощен режим
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Звук Ambisound, Dolby True HD
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Classic, 
Концерт, Драма, Игри, Джаз, Новини, 
Празненство, Рок, Спорт

• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 500 W

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG, GIF
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Брой предв. настроени аудио канали: 40

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video 
CD/SVCD, BD видео, BD-R/RE 2.0, USB флаш 
устройство

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

•

HTS7140/12

Спецификации
Система за домашно кино SoundBar, с Ambisound
Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове

* Въз основа на проучване сред потребителите, проведено от 
Synovate през ноември 2010 г. в Германия срещу водещ 
конкурент. Данни от проучването.
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