
 

 

Philips
Domáce kino Soundbar s 
Ambisound

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

HTS7140
Fantastický priestorový zvuk bez spleti káblov
Posadnutí zvukom
Ponorte sa do atmosféry ako v kine s viackanálovým priestorovým zvukom bez zbytočnej spleti káblov 

a reproduktorov. Philips SoundBar s technológiou Ambisound v sebe ukrýva plnohodnotný systém 

domáceho kina a dokáže pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok z prehrávania diskov 

Blu-Ray vo vysokom rozlíšení.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Štíhly a elegantný dizajn v úprave z brúseného kovu
• Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray



 Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne 
obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje 
pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez 
obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo 
veľkosti miestnosti a bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Prostredníctvom kombinovaného 
efektu psychoakustického fenoménu, 
priestorového spracovania a presného 
nasmerovania budičov Vám Abisound dodáva 
viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Dolby TrueHD a DTS-HD
Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio 
Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z 
diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo chceli jeho 
tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD 
Master Audio Essential sú dokonalým 
vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

Dizajn SoundBar (102 cm (40"))

SoundBar dodá nádych dômyselnosti a pôvabu 
akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je 
navrhnutý tak, aby bol vhodný pre plochý TV 
so 102 cm (40") obrazovkou alebo väčšou, tiež 
sa bude hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako 
spoločník – pričom dokonale zapadne do 
vášho interiéru a životného štýlu.

Full HD 3D Blu-ray

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo 
vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. 
Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu 
generáciu technológie pripínania obrazov, 
takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD 
rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento 
obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky 
otvárali a zatvárali synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom 
kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania 

filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký 
výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray 
tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový 
zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne 
realistický poslucháčsky zážitok.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta 
vysokého rozlíšenia. Prijímajte aktuálny obsah 
len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-
ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové 
zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na 
prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, 
hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na 
vlne vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania 
diskov Blu-ray a BD-Live

Štíhly a elegantný dizajn

Štíhly a elegantný dizajn v úprave z brúseného 
kovu
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové 

ovládanie, FM anténa, Kábel HDMI, Stručná 
príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál 
používateľa, Konzola pre upevnenie na stenu, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

• Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre 
iPod, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový stojan 
STS1300

Prehrávanie zvuku
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR
• Formát kompresie: MP3, WMA, WAV
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

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

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Budiče stredného reproduktora: 2,5" s úplným 

rozsahom
• Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 

20k Hz
• Budiče priestorového reproduktora: 2,5" s úplným 

rozsahom
• Impedancia priestorového reproduktora: 6 ohm
• Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 

150 - 20k Hz

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Vstup MP3, 

Vysokorýchlostné pripojenie USB
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Koaxiálny digitálny 

vstup, Komponentný video výstup, Výstup 
kompozitného videa (CVBS), Konektor doku, 
Ethernet, FM anténa, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
Optický digitálny vstup, Výstup pre subwoofer

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1040 x 400 x 390 mm

• Rozmery súpravy (Š x V x H): 955 x 155 x 96 mm
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
• Hmotnosť prístroja: 6,4 kg
• Hmotnosť subwoofera: 6,03 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 20,9 kg

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Vzorkovanie videa
• D/A konvertor: 12 bitov, 150 MHz

Príkon
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,22 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotreba energie: 115 W

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy 

"D", Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Dráma, Hranie, Jazz, Správy, Párty, Rock, Športy
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 500 W

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, GIF
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB jednotka Flash

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených zvukových kanálov: 40

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

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

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

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
•
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* Na základe spotrebiteľských zvukových testov uskutočnených 
spoločnosťou Synovate v novembri 2010 v Nemecku, pri ktorých 
bola spoločnosť Philips porovnávaná s vedúcim konkurentom. Údaje 
sú archivované.
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