
 

 

Philips
Home Cinema SoundBar 
με Ambisound

• Αναπαραγωγή Blu-ray 3D

HTS7140
Εκπληκτικός ήχος surround χωρίς εμπόδια
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε κινηματογραφικό πολυκαναλικό ήχο Surround χωρίς ηχεία και καλώδια. Το SoundBar 

της Philips με Ambisound ενσωματώνει ένα πλήρες σύστημα οικιακού κινηματογράφου σε μία 

μόνο μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray υψηλής 

ανάλυσης.

Απόλυτη εμπειρία ακρόασης
• Ambisound για ήχο Surround από λιγότερα ηχεία
• Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας
• Κομψή και εκλεπτυσμένη σχεδίαση με φινίρισμα βουρτσισμένου μετάλλου
• Σχεδίαση SoundBar που συνδυάζεται άψογα με τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης 102 εκ. (40") 
ή μεγαλύτερες

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία
• Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
• BD-Live (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο



 Ambisound

Η τεχνολογία Ambisound παρέχει 
πραγματικά πολυκαναλικό surround ήχο από 
λίγα ηχεία. Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 
5.1 χωρίς να σας περιορίζει σε μια θέση, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του 
δωματίου και χωρίς την ακαταστασία που 
δημιουργούν τα πολλά ηχεία και καλώδια. 
Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά φαινόμενα, 
επεξεργασία σήματος και ακριβή 
τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το 
Ambisound παρέχει περισσότερο ήχο από 
λιγότερα ηχεία.

Dolby TrueHD και DTS-HD
Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master 
Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο 
από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που 
αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος 
με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του 
στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που 
προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και 
το DTS-HD Master Audio Essential 
ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας 
υψηλής ευκρίνειας.

SoundBar (102 εκ. (40"))

Το SoundBar προσδίδει αέρα κομψότητας σε 
κάθε σαλόνι. Αν και έχει σχεδιαστεί ώστε να 
ταιριάζει με τηλεοράσεις με επίπεδη οθόνη 
102 εκ. (40") ή μεγαλύτερη, προσαρμόζεται 

και σε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης - ταιριάζοντας στην 
εσωτερική διακόσμηση και τον τρόπο ζωής 
σας.

Full HD Blu-ray 3D

Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν 
στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 
3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την 
τελευταία γενιά οθονών γρήγορης 
εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη 
ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας 
αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που 
έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το 
δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις 
εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η 
απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home 
cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με 
τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν 
ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής 
ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray 
αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για 
ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

BD-Live (Προφίλ 2.0)

Το BD-Live επεκτείνει τον κόσμο της υψηλής 
ευκρίνειας ακόμα περισσότερο. 
Πραγματοποιήστε λήψη ενημερωμένου 
περιεχομένου συνδέοντας απλά το Blu-ray 
Disc player στο διαδίκτυο. Σας περιμένουν 
συναρπαστικά νέα πράγματα όπως 

αποκλειστικό περιεχόμενο για λήψη, 
ζωντανά γεγονότα, ζωντανές συνομιλίες, 
παιχνίδια και αγορές στο διαδίκτυο. 
Γνωρίστε τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας 
με αναπαραγωγή Blu-ray Disc και BD-Live

Κομψή και εκλεπτυσμένη σχεδίαση

Κομψή και εκλεπτυσμένη σχεδίαση με 
φινίρισμα βουρτσισμένου μετάλλου

Πράσινο λογότυπο της Philips
Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να 
μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή 
κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. 
Πώς; Προσφέρουν σημαντική 
περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς 
πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: 
ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, 
επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση 
και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.
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Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Μπαταρίες για 
τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Καλώδιο HDMI, 
Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, 
Εγχειρίδιο χρήσεως, Στήριγμα ανάρτησης στον 
τοίχο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

• Συμβατά εξαρτήματα: Βάση για iPod DCK3060, 
Βάση τραπεζιού STS1100, Επιδαπέδια βάση 
STS1300

Αναπαραγωγή ήχου
• Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA, WAV
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive, 
MP3-CD, WMA-CD

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 2,5" πλήρους 
φάσματος

• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150 - 

20k Hz
• Οδηγοί ηχείων surround: 2,5" πλήρους 
φάσματος

• Σύνθετη αντίσταση ηχείων surround: 6 ohm
• Εύρος συχνοτήτων ηχείων surround: 150 - 

20k Hz

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος MP3, USB υψηλής ταχύτητας

• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Ψηφιακή 
ομοαξονική είσοδος, Έξοδος βίντεο 
συνιστωσών, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο 
(CVBS), Υποδοχή βάσης σύνδεσης, Ethernet, 
Κεραία FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Ψηφιακή 
οπτική είσοδος, Έξοδος υπογούφερ

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

1040 x 400 x 390 χιλ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 955 x 155 x 96 χιλ.
• Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

196 x 397 x 342 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 6,4 κ.
• Βάρος υπογούφερ: 6,03 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 20,9 κ.

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
• Μετατροπέας D/A: 12 bit, 150MHz

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,22 

W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: 115 W

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 
Ηχείο Dolby Virtual, Νυκτερινή λειτουργία

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 
DTS, Ambisound, Dolby True HD

• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Δράση, Κλασικές, 
Συναυλία, Δράμα, Παιχνίδι, Τζαζ, Ειδήσεις, 
Πάρτι, Ροκ, Σπορ

• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 500 W

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, GIF
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, USB flash drive

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αρ. προεπιλεγμένων καναλιών ήχου: 40

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, Video CD/
SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB flash drive

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

•
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* Βάσει δοκιμών ήχων με καταναλωτές, οι οποίες διεξήχθησαν το 
Νοέμβριο του 2010 στη Γερμανία από την Synovate σε σύγκριση 
με έναν κορυφαίο ανταγωνιστή. Τα σχετικά δεδομένα περιέχονται 
στο αντίστοιχο αρχείο.

http://www.philips.com

