
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
SoundBar z technologią 
Ambisound

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

HTS7140
Wspaniały dźwięk przestrzenny bez plątaniny kabli
Fascynacja Dźwiękiem
Zanurz się w kinowym, wielokanałowym dźwięku przestrzennym bez bałaganu związanego z głośnikami 

i przewodami. Zestaw Philips SoundBar z systemem Ambisound mieści wszystkie funkcje kompletnego 

zestawu kina domowego, w tym możliwość odtwarzania płyt Blu-Ray HD, w jednym urządzeniu.

Wspaniałe wrażenia dźwiękowe
• Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników
• Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia
• Niewielka i elegancka konstrukcja z wykończeniami matowymi metalicznymi
• Styl SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 102 cm (40") lub większych

Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę
• Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
• BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray



 Ambisound

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie 
prawdziwie otaczającego, przestrzennego 
dźwięku wielokanałowego przy użyciu 
mniejszej liczby głośników. Pięć głośników 
wraz z subwooferem pozwala cieszyć się 
dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając 
Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na 
kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. 
Dzięki wykorzystaniu zjawisk 
psychoakustycznych, przetwarzaniu 
matrycowemu i ustawieniu przetworników 
pod odpowiednim kątem technologia 
Ambisound dostarcza pełne brzmienie z 
mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają 
także ograniczyć bałagan związany z licznymi 
przewodami i głośnikami.

Dolby TrueHD i DTS-HD
Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master 
Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray 
dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk 
jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od 
wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, 
co było zamysłem twórców. Formaty Dolby 
TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential 
stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich 
wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Styl SoundBar (102 cm/40")

Zestaw kina domowego SoundBar doda szyku 
i uroku każdemu salonowi. Opracowany z 
myślą o płaskich telewizorach o ekranie 
102 cm (40") lub większym, zmieści się także 
pod każdym innym płaskim telewizorem. To 
doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i 
Twojego stylu życia.

Full HD 3D Blu-ray

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we 
własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 
3D. Technologia Active 3D w połączeniu z 
najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię 
i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 
1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w 
rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie 
kina domowego dzięki zastosowaniu 
specjalnych okularów zasłaniających prawe i 
lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się 
obrazami. Szeroka gama filmów 3D 
dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp 

do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia 
Blu-ray zapewnia również nieskompresowany 
dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się 
niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami 
dźwiękowymi.

BD-Live (Profil 2.0)

Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej 
możliwości w zakresie standardu wysokiej 
rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać 
nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray 
Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do 
pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i 
zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! 
Ciesz się nowymi możliwościami standardu 
High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i 
funkcją BD-Live!

Niewielka i elegancka konstrukcja

Niewielka i elegancka konstrukcja z 
wykończeniami matowymi metalicznymi
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota zdalnego 

sterowania, Antena FM, Przewód HDMI, Skrócona 
instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Instrukcja obsługi, Uchwyt do montażu na ścianie, 
Broszura gwarancyjna (cały świat)

• Zgodne akcesoria: Podstawka dokująca do 
odtwarzacza iPod DCK3060, Podstawa na biurko 
STS1100, Podstawa podłogowa STS1300

Odtwarzanie dźwięku
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–256 kb/s i 

VBR (zmienna)
• Format kompresji: MP3, WMA, WAV
• Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, 

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

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
• Przetwornik głośnika centralnego: Głośnik 

pełnozakresowy 2,5"
• Impedancja głośnika centralnego: 4 om
• Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
• Przetworniki głośnika dźwięku przestrzennego: 

Głośnik pełnozakresowy 2,5"
• Impedancja głośnika dźwięku przestrzennego: 

6 om
• Pasmo przenoszenia głośnika surround: 150–

20 000 Hz

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, 

Szybkie złącze USB
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne 

wejście cyfrowe, Wyjście Component Video, 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Złącze stacji 
dokującej, Ethernet, Antena FM, Wyjście HDMI 1.4 
(ARC), Optyczne wejście cyfrowe, Wyjście 
subwoofera

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1040 x 400 x 390 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

955 x 155 x 96 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 196 x 397 x 342 mm
• Waga urządzenia: 6,4 kg
• Waga subwoofera: 6,03 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 20,9 kg

Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozmiaru wideo
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

150 MHz

Moc
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,22 W
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy: 115 W

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”, Głośnik Dolby Virtual, Tryb nocny
• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Ambisound, Dolby True HD
• Ustawienia korektora: Akcja, Klasyka, Koncert, 

Dramat, Gry, Jazz, Wiadomości, Impreza, Rock, 
Sport

• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 500 W

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG, GIF
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Powiększenie
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Pamięć flash USB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Liczba zaprogramowanych kanałów Audio: 40

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

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

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

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
•
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* Dane oparte na wynikach testów jakości dźwięku 
przeprowadzonych przez firmę Synovate w listopadzie 2010 roku w 
Niemczech z uwzględnieniem głównego gracza konkurencji. Dane 
znajdują się w aktach.

http://www.philips.com

