
 

 

Philips
Home theater 2.1

Redarea discurilor Blu-ray

HTS7200
Claritate în fiecare detaliu al sunetului

cu redarea discurilor Blu-ray
Participaţi la o experienţă HD nouă cu acest sistem home theater Blu-ray fabricat din 
aluminiu şi sticlă. Tweeterele Soft Dome integrate în boxele de înaltă calitate furnizează 
o claritate superbă a sunetului. Vizionarea filmelor nu va mai fi niciodată la fel.

Experienţă audio superioară
• Tweetere Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
• Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
• Puterea de 440 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design elegant cu finisaj din aluminiu și stative de sticlă
• Panouri tactile pentru redare și control al volumului facile

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p
• BD-Live* (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• Deep Color pentru imagini vii în peste un miliard de culori
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă



 Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de 
virtualizare audio care produce sunet surround 
de calitate din numai două boxe. Algoritmii 
spaţiali avansaţi reproduc cu precizie 
caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 
canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD 
este accentuată de sunetul incredibil pe numai 
două canale. Când această tehnologie este 
combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, 
puteţi obţine un sunet dinamic multicanal din 
orice sursă stereo de calitate. Nu mai este 
nevoie să cumpăraţi boxe, cabluri sau stative 
pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat 
spaţial.

Redarea discurilor Blu-ray

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta 
informaţii de înaltă definiţie, împreună cu 
imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară 
imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă 
pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările 
sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray 
oferă de asemenea un sunet surround 
necomprimat - astfel încât experienţa dvs. 
audio devine incredibil de reală. Capacitatea 
mare de stocare a discurilor Blu-ray permite 
includerea multor posibilităţi interactive. 
Navigarea impecabilă în timpul redării și alte 
caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile 
pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la 
domiciliu.

BD-Live (Profil 2.0)

BD-Live duce și mai departe universul înaltei 
definiţii. Primiţi conţinut actualizat conectând 
playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la 
dispoziţie lucruri noi și incitante, precum 
conţinut exclusiv descărcabil, evenimente în 
direct, chat în direct, jocuri și cumpărături on-
line. Beneficiaţi de avantajele înaltei definiţii cu 
redare Blu-ray și BD-Live.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive cu ajutorul unei singure 
telecomenzi. Utilizează protocolul standard 
HDMI CEC pentru a partaja funcţionalitatea 
între dispozitive prin intermediul cablului 
HDMI. Prin atingerea unui buton, puteţi utiliza 
simultan toate echipamentele dumneavoastră 
activate și conectate la HDMI CEC. Funcţiile ca 
standby și play se pot efectua acum extrem de 
ușor.

Putere 440 W RMS

Puterea de 440 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică

Dolby TrueHD și DTS-HD

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio 
Essential oferă cel mai curat sunet de pe 
discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master 
Audio Essential vă completează experienţa de 
divertisment de înaltă definiţie.

Deep Color

Lumea reală nu se limitează la culori - practic 
orice nuanţă poate apărea în orice umbră, în 
orice luminozitate. Ceea ce vedeţi pe ecranul 
televizorului este diferit, astfel încât imaginile 
nu sunt adesea fidele realităţii. Deep Color 
recreează lumea naturală pe ecranul 
televizorului dumneavoastră, aducându-vă 
milioanele și milioanele de culori care apar în 
realitate - și lansând experienţa de vizionare pe 
noi culmi.
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Redare video
• Formate de comprimare: 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

• Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD-
Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB (FAT16/
32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (strat 
dublu)

• Cod regiune BD: B
• Cod regiune DVD: 2
• Calitate superioară a imaginii: Upscaling video

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD 

audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi / 150 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

Sunet
• Putere totală (RMS): 440 W
• Putere de ieșire (RMS): 2x120 W, 200 W
• Răspuns în frecvenţă: 40-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz
• Sistem audio: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby 

Virtual Speaker, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
• Setări egalizator: Acţiune, Rock, Clasic, Concert, 

Dramă, Jazz, Sport
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Mod Noapte

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, Unitate flash USB
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• RDS: Nume post de radio
• Număr de canale presetate: 40

Difuzoare
• Impedanţă difuzor satelit: 4 ohm
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150-20000 Hz
• Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 45-5000 Hz
• Tip subwoofer: Pasiv
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter Dome de 

18 mm, 2" x 3"

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare 

Line-in MP3
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 

Component, Ieșire video compozită (CVBS), 
Intrare AUX, Antenă FM, Intrare coaxială digitală, 
Intrare optică digitală, Ethernet, Conectori Easy-Fit 
pt. boxe

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,8 W
• Consum de energie: 100 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Telecomandă, 2 baterii AAA, 
Antenă FM, Certificat de garanţie internaţională, 
Cablu HDMI

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 72 x 345 mm
• Greutate aparat: 4,2 kg
• Lăţime boxă faţă: 130 mm
• Înălţime boxă faţă: 362 mm
• Adâncime boxă faţă: 130 mm
• Greutate boxă faţă: 1,8 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

295 x 375 x 295 mm
• Greutate subwoofer: 6,3 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

560 x 472 x 400 mm
•
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