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„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

HTS7200
Aiškus bet koks garsas

naudodamiesi „Blu-ray“ diskų įrašo perklausos funkcija
Sužinokite, kokia yra naujoji HD televizija, – žiūrėkite per šią stilingą „Blu-ray“ namų kino teatro 
sistemą, pagamintą iš aliuminio ir stiklo. Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, įmontuoti į „Hi-Fi“ 
garsiakalbius, garantuos nepriekaištingai aiškų garsą. Žiūrėti filmus galėsite jau visiškai kitaip.

Puikiausias garso pojūtis
• Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai tyram garsui ir balso aiškumui
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
• „Dolby“ virtualus garsiakalbis tikroviškam erdviniam garsui
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
• 440 W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmams ir muzikai

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Stilinga konstrukcija su aliuminio apdaila ir stikliniais stovais
• Jutiklinio skydelio valdikliais lengva valdyti atkūrimą ir garsumą

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
• „BD-Live“* (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
• „Deep Color“ – ryškūs vaizdai, kuriuose beveik milijardas spalvų
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu



 „Dolby“ virtualus garsiakalbis

„Dolby“ virtualus garsiakalbis yra išmani garso 
virtualizacijos technologija, kuri sukuria sodrų 
ir įtraukiantį erdvinį garsą dviejų garsiakalbių 
sistemoje. Itin pažangūs erdviniai algoritmai 
tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios 
atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. DVD 
peržiūra yra patobulinta praplečiant dvikanalę 
aplinką. Derinant su „Dolby Pro Logic II“ bet 
koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta 
tikrovišku daugiakanaliu erdviniu garsu. 
Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų 
ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus 
pripildančiais garsais.

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės 
raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 
1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full 
HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški 
kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas 
nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia 
galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio 
garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai 
realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia 
galimybę naudotis integruotomis 
interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas 
atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos 
funkcijos, pavyzdžiui, iškylantieji meniu, suteikia 
naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

„BD-Live“ (2.0 profilis)

„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės 
raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos 
prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. 
Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, 
išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesiogiai 
vykstantys renginiai, pokalbiai, žaidimai ir 
interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. 
Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų 
atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis 
prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis 
naudoja HDMI CEC industrinio standarto 
protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu 
per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu 
galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą 
vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias 
funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

440 W RMS galia

440 W RMS galia suteikia nuostabų garsą 
filmams ir muzikai

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų 
„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės 
studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, 
todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. 
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos 
pramogų potyrius.

„Deep Colour” funkcija

Realus pasaulis neapsiriboja spalvomis – esant 
skirtingam atšvietimui, krintant šešėliui 
sukuriama daugybė atspalvių. Tai, kas rodoma 
televizoriaus ekrane, yra visiškai kas kita, todėl 
vaizdai dažnai neatrodo labai realūs. „Deep 
Color“ funkcija atkuria realųjį pasaulį jūsų 
televizoriaus ekrane – sukuriama milijonų 
milijonai realybėje esančių spalvų – ir pakelia 
jus į naujas vaizdinių pojūčių aukštumas.
HTS7200/12

Ypatybės
2,1 namų kinas
„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: AVI, AVCHD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX 
Ultra“, H.264, VC-1

• Atkuriama medija: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-
Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD 
diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW, USB 
atmintinė (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD 
+/-R DL (dviejų sluoksnių)

• BD regiono kodas: B
• DVD regiono kodas: 2
• Vaizdo kokybės gerinimas: Vaizdo įrašo 

pagerinimas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• Atkuriama medija: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

Garso CD, CD-R/RW, USB atmintinė
• MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Garsas
• Bendra galia (RMS): 440 W
• Išvesties galia (RMS): 2x120 W, 200 W
• Dažninė charakteristika: 40–20 000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Garso sistema: „Dolby True HD“, „Dolby Digital“, 

„Dolby“ virtualus garsiakalbis, Stereo, „Dolby 
Prologic II“, DTS

• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Rokas, 
Klasikinis, Koncertas, Drama, Džiazas, Sportas

• Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis 
stiprintuvas, Nakties režimas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Atkuriama medija: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, USB atmintinė
• Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, 

Demonstracija su muzika

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM

• RDS: Stoties pavadinimas
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Garsiakalbiai
• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 

000 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 6,5 in didelio 

efektyvumo garsiakalbis
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 45–5 

000 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 18 mm dengtas 

aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2" x 3"

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, 

MP3 linijos įvadas
• Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), AUX 
įvestis, FM antena, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, 
Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, Lengvai 
prispaudžiamos garsiakalbio jungtys

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,8 W
• Energijos sąnaudos: 100 W

Priedai
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos 

pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 
baterijos, FM antena, Tarptautinės garantijos lapas, 
HDMI laidas

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

360 x 72 x 345 mm
• Komplekto svoris: 4,2 kg
• Priekinio garsiakalbio plotis: 130 mm
• Priekinio garsiakalbio aukštis: 362 mm
• Priekinio garsiakalbio gylis: 130 mm
• Priekinio garsiakalbio svoris: 1,8 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 

295 x 375 x 295 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,3 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

560 x 472 x 400 mm
•
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