
 

 

Philips
Soundbar házimozi 
Ambisound rendszerrel

Blu-ray 3D lejátszás

HTS7140
Felülmúlhatatlan surround hangzás, kábelrengeteg nélkül
A hangzás bűvöletében
Merüljön el a moziszerű, többcsatornás surround hangzásban anélkül, hogy hangsugárzókkal és 

kábelekkel kellene körülvennie magát. Az Ambisound hangzást nyújtó Philips SoundBar teljes házimozi-

rendszert foglal magába, beleértve a nagyfelbontású Blu-ray lemezek lejátszását lehetővé tevő egységet 

is.

Egyedülálló hangélmény
• Ambisound a kevesebb hangsugárzóval keltett surround hangzásért
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Keskeny és elegáns kivitel, lakkozott metál felülettel
• 102 cm-es (40"-es) vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez



 Ambisound

Az Ambisound technológia átfogó, 
többcsatornás surround hangzást biztosít 
kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással 
felejthetetlen élményt nyújt a hallgató 
elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és 
alakjától függetlenül, hangszóró- és 
vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus 
jelenségek összetett hatásának, az array-
feldolgozásnak és a pontosan beállított 
hangszóróknak köszönhetően az Ambisound 
nagyobb hangélményt nyújt kevesebb 
hangszóróval.

Dolby TrueHD és DTS-HD
A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray 
lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan 
azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A 
Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által 
nyújtott élményt.

SoundBar kial. (102 cm (40”))

A SoundBar kifinomultságot és kecsességet 
visz nappalijába. Bár legalább 102 cm-es (40") 
síkképernyős TV-hez tervezték, bármely más 
síkképernyős TV-hez is illik, akárcsak 
otthonához és életstílusához.

Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 
3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő 
minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. 

A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround 
hangzást is biztosít, hogy a hangélmény 
felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

BD-Live (2.0 profil)

A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által 
biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az 
Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig 
aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új 
dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív 
letölthető tartalom, élőben közvetített 
események, élő beszélgetések, játékok és 
online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a 
nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek 
lejátszása és a BD Live által.

Keskeny és elegáns kivitel

Keskeny és elegáns kivitel, lakkozott metál 
felülettel
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, FM 

antenna, HDMI kábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Fali 
tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

• Kompatibilis tartozékok: DCK3060 iPod dokkoló, 
STS1100 asztali állvány, STS1300 padlóállvány

Audiolejátszás
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, WAV
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

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

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Középsugárzó meghajtók: 2,5"-es szélessávú
• Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Surround hangsugárzó meghajtók: 2,5"-es 

szélessávú
• Surround hangsugárzók impedanciája: 6 ohm
• Surround hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 

20 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, 

Nagysebességű USB
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Koaxiális 

digitális bemenet, Komponens videokimenet, 
Kompozit video (CVBS) kimenet, Dokkolóegység-
csatlakozó, Ethernet, FM antenna, HDMI 1.4 
kimenet (ARC), Optikai digitális bemenet, 
Mélynyomó-kimenet

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

1040 x 400 x 390 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

955 x 155 x 96 mm
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

196 x 397 x 342 mm
• Készülék tömege: 6,4 kg
• Mélynyomó tömege: 6,03 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 20,9 kg

Kép/Kijelző
• Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), 

video-felkonvertálás
• D/A átalakító: 12 bit, 150 MHz

Tápellátás
• Készenléti fogyasztás: < 0,22 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 115 W

Hang
• Hangzásjavítás: „D" osztályú digitális erősítő, Dolby 

Virtual hangsugárzó, Éjszakai mód
• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Ambisound, Dolby True HD
• Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, 

Hagyományos, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Hírek, 
Party, Rock, Sport

• Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 65 dB
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 500 W

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, GIF
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott audiocsatornák száma: 40

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/
SVCD, BD videó, BD-R/RE 2.0, USB flash meghajtó

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
•
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* A Synovate által 2010 novemberében Németországban végzett 
vásárlói hangtesztek alapján, melyek a Philipset egy vezető 
versenytársával hasonlították össze. Az adatok a Philips 
nyilvántartásában megtalálhatók.

http://www.philips.com

