
 

 

Philips
SoundBar 
hemmabiosystem med 
Ambisound

Blu-ray 3D-uppspelning

HTS7140
Överlägset surroundljud utan trassel

Besatt av ljud
Hänge dig åt biolikt flerkanaligt surroundljud utan att ha fullt med högtalare och kablar 
omkring dig. Philips SoundBar med Ambisound ger dig ett komplett hemmabiosystem, 
inklusive Blu-ray disc-uppspelning i HD i en enda enhet.

Ultimat ljudupplevelse
• Ambisound för surroundljud från färre högtalare
• Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Slimmad och elegant design med borstad metallegering
• SoundBar-design som bäst passar en 102 cm (40") platt-TV eller större

Anslut och njut av all din underhållning
• Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
• BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray



 Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande 
flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. 
Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse 
utan de begränsningar som sittställning, 
rumsform eller -storlek ger, och utan trassel 
med flera högtalare och kablar. Ambisound ger 
mer ljud från färre högtalare genom den 
kombinerade effekten av psykoakustiskt 
fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad 
placering av högtalarelement.

Dolby TrueHD och DTS-HD
Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio 
Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-
skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt 
att särskilja från den ursprungliga 
studioinspelningen. Du hör vad de, som 
skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med 
Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio 
Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

SoundBar-design (102 cm (40"))

SoundBar ger vardagsrummet en sofistikerad 
och elegant prägel. Trots att den är utformad 
för att passa en platt-TV med 102 cm (40") 
eller större skärm passar den även under alla 
andra platt-TV-apparater, och matchar 
inredningen och din livsstil.

Full HD 3D Blu-ray

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget 
vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D 
används den senaste generationens 
snabbväxlande skärmar för verklighetstroget 
djup och realism i Full HD-upplösning på 
1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom 
specialglasögon, som är tidsinställda på att 
öppna och stänga höger och vänster lins 
synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas 
Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. 

Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du 
ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray 
får du även okomprimerat surroundljud för en 
ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu 
mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom 
att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. 
Spännande nyheter som exklusivt 
nedladdningsbart material, live-evenemang, 
live-chatt, spel och online-shopping väntar på 
dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-
uppspelning och BD-Live

Slimmad och elegant design

Slimmad och elegant design med borstad 
metallegering
HTS7140/12

Funktioner
SoundBar hemmabiosystem med Ambisound
Blu-ray 3D-uppspelning  



Publiceringsdatum  
2012-12-26

Version: 23.4.8

12 NC: 8670 000 59462
EAN: 87 12581 52165 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
HTS7140/12

Specifikationer
SoundBar hemmabiosystem med Ambisound
Blu-ray 3D-uppspelning  

* Baserad på konsumentljudtest gjord av Synovate i november 2010 i 
Tyskland mot en ledande konkurrent. Data på fil.
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