
 

 

Philips
Domácí kino SoundBar 
s funkcí Ambisound

Přehrávání Blu-ray 3D

HTS7140
Špičkový prostorový zvuk bez nepořádku

Posedlost zvukem
Ponořte se do vícekanálového prostorového zvuku jako z kina, aniž byste byli obklopeni reproduktory 

a kabely. Zařízení SoundBar společnosti Philips s funkcí Ambisound tvoří kompletní systém domácího 

kina v jediném zařízení umožňujícím přehrávání disků Blu-ray ve vysokém rozlišení.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů
• Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Tenký a elegantní design s povrchovou úpravou z leštěného kovu
• SoundBar designem odpovídající plochému televizoru s úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu



 Ambisound

Technologie Ambisound přináší opravdu 
pohlcující vícekanálový prostorový zvuk 
z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující 
zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy 
pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru 
místnosti a bez rušení, způsobeného 
množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí 
kombinovaného efektu psychoakustických 
jevů, zpracování polí a precizního umístění 
zakřiveného reproduktoru přináší technologie 
Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Dolby TrueHD a DTS-HD
Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD 
Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk 
z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř 
nerozlišitelný od studiového masteru, takže 
slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. 
Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a 
Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu 
hudby HD.

Prov. SoundBar (102 cm (40"))

Zařízení SoundBar přináší závan dokonalosti a 
elegance do každého obývacího pokoje. Je 
navrženo tak, aby se hodilo k libovolnému 
televizoru s plochou obrazovkou 
a úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší, je však 
možné jím doplnit jakýkoli jiný televizor 
s plochou obrazovkou – bude se hodit do 
každého interiéru a ke každému životnímu 
stylu.

Full HD Blu-ray 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním 
obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. 
Technologie Active 3D využívá nejnovější 
generaci rychle přepínaného zobrazení a 
dosahuje skutečně realistické hloubky v plném 
vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku 
ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení 
dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat 
speciálními brýlemi. Brýle synchronizují 
otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s 

měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu 
vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D 
filmové tituly na Blu-ray discích.Blu-ray také 
zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; 
zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od 
reality.

BD-Live (Profil 2.0)

Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět 
vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah 
pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků 
k internetu. Čeká na vás exkluzivní 
stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, 
online nakupování a další vzrušující nové věci. 
Svezte se na vlně vysokého rozlišení 
s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

Tenký a elegantní design

Tenký a elegantní design s povrchovou 
úpravou z leštěného kovu
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový 

ovladač, Anténa FM, Kabel HDMI, Stručný návod 
k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská 
příručka, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní 
záruční list

• Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro 
iPod, STS1100 Stojan na nábytek, STS1300 
Podstavec

Přehrávání zvuku
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR
• Kompresní formát: MP3, WMA, WAV
• Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash 
USB, MP3-CD, WMA-CD

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Vinutí středového reproduktoru: 2,5" (5 cm) 

širokopásmový reproduktor
• Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150–

20 000 Hz
• Vinutí prostorových reproduktorů: 2,5" (5 cm) 

širokopásmový reproduktor
• Impedance prostorových reproduktorů: 6 ohm
• Frekvenční pásmo prostorového reproduktoru: 

150–20 000 Hz

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, 

Vysokorychlostní rozhraní USB
• Zadní konektory: Vstup AUX, Koaxiální digitální 

vstup, Výstup komponentního videa, Výstup 
kompozitního videa (CVBS), Konektor doku, 
Ethernet, Anténa FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
Optický digitální vstup, Výstup pro subwoofer

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 1040 x 400 x 390 mm
• Rozměry sady (Š x V x H): 955 x 155 x 96 mm
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

196 x 397 x 342 mm
• Hmotnost přístroje: 6,4 kg
• Hmotnost subwooferu: 6,03 kg
• Hmotnost včetně balení: 20,9 kg

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Zvýšení rozlišení videa
• Digitálně analogový převodník: 12bitový, 150 MHz

Spotřeba
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,22 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 115 W

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 

Technologie Dolby Virtual Speaker, Noční režim
• Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Ambisound, Dolby True HD
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, 

Drama, Hry, Jazz, Zprávy, Párty, Rock, Sporty
• Kmitočtová charakteristika: 20–20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 500 W

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG, GIF
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Počet předvolených zvukových kanálů: 40

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/
SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Jednotka Flash USB

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
•

HTS7140/12

Specifikace
Domácí kino SoundBar s funkcí Ambisound
Přehrávání Blu-ray 3D  

* *Údaje vycházejí ze spotřebitelských zvukových testů, prováděných 
společností Synovate v listopadu 2010 v Německu, při porovnání 
s přední konkurenční společností. Data jsou uvedena v protokolu.
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