
 

 

Philips
2.1-hemmabiosystem

Blu-ray Disc-uppspelning

HTS7200
Renhet i varje ljuddetalj

med Blu-ray Disc-uppspelning
Ta del av en ny HD-upplevelse med den här eleganta Blu-ray-hemmabion av aluminium 
och glas. Mjuka dome tweeter-element inbyggda i dess högkvalitativa högtalare ger 
perfekt ljudkvalitet. Filmtittandet blir en helt ny upplevelse.

Överlägsen lyssnarupplevelse
• Mjuka dome tweeter-högtalare för äkta och rent ljud
• Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
• Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
• 440 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Stilren design med aluminiumyta och glasstativ
• Pekskärmskontroller för enkel uppspelning och volymkontroll

Anslut och njut av all din underhållning
• Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
• BD-Live* (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
• Deep Color för levande bilder i över en miljard färger
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll



 Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik 
för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt 
surroundljud från ett system med två 
högtalare. Mycket avancerade rumsliga 
algoritmer reproducerar ljudegenskaperna 
som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. 
DVD-uppspelningen förbättras genom att den 
2-kanaliga miljön expanderas. I kombination 
med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas 
högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, 
flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte 
köpa extra högtalare, sladdar eller 
högtalarstativ för att få ljud som fyller hela 
rummet.

Blu-ray Disc-uppspelning

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta 
data och bilder med en upplösning på 1920 x 
1080, som är definitionen för fullständigt 
högupplösta bilder. Scener verkar få liv när 
detaljerna framträder lika tydligt som i 
verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna 
blir kristallklara. Med Blu-ray får du även 
okomprimerat surroundljud  så att 
ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den 
stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör 
det möjligt att införliva en mängd interaktiva 
funktioner. Smidig navigering under 
uppspelning och andra funktioner, till exempel 
popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt 
ny dimension.

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.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, 
som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, SoundBar-
högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, 
med en enda fjärrkontroll. Funktionen 
använder branschstandardprotokollet HDMI 
CEC för delning av funktionalitet mellan 
enheter genom HDMI-kabeln. Med en 
knapptryckning kan du styra alla dina anslutna 
HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och 
enkelt utföra funktioner som viloläge och 
uppspelning.

440 W RMS-effekt

440 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för 
filmer och musik

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.

Deep Color

Den riktiga världen är inte begränsad av färger 
– i stort sett alla färgtoner kan förekomma i alla 
nyanser, i alla ljusstyrkor. Det du ser på TV-
skärmen är en annan sak, så bilder ser ofta inte 
naturliga ut. Deep Color återskapar den riktiga 
världen på TV-skärmen och ger dig de 
miljontals färger som förekommer i 
verkligheten – och tar din tittarupplevelse till 
nya höjder.
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Videouppspelning
• Komprimeringsformat: 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

• Uppspelningsmedia: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-
video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne (FAT16/
32), USB-hårddisk (FAT32), DVD +/-R DL (Dual 
Layer)

• BD-regionkod: B
• DVD-regionkod: 2
• Bildkvalitetsförbättringar: Förbättrad 

videoupplösning

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud
• Total effekt (RMS): 440 W
• Uteffekt (RMS): 2 x 120 W, 200 W
• Frekvensåtergivning: 40–20 000 Hz
• Signal/brusförhållande: >65 dB
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Ljudsystem: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby 

Virtual Speaker, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
• Equalizer-inställningar: Action, Rock, Classic, 

Konsert, Drama, Jazz, Sport
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, 

Nattläge

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Uppspelningsmedia: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, USB-flashminne
• Bildförbättring: Rotera, Zoom, Bildspel med 

musikuppspelning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM

• RDS: Stationsnamn
• Antal förinställda kanaler: 40

Högtalare
• Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
• Frekvensområde för satellithögtalare: 

150–20 000 Hz
• Subwooferdrivelement: 6,5-tums högeffektiv 

woofer
• Subwooferimpedans: 3 ohm
• Frekvensomfång för subwoofer: 45–5 000 Hz
• Subwoofertyp: Passiv
• Drivenhet för satellit-högtalare: 18 mm Dome 

Tweeter, 2 x 3"

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hi-Speed 

USB, MP3 Line-in
• Anslutningar bak: HDMI-utgång, 

Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång 
(CVBS), AUX-ingång, FM-antenn, Digital koaxial 
ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, Easy-Fit-
högtalaranslutningar

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W
• Strömförbrukning: 100 W

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, 
FM-antenn, Garantisedel för hela världen, HDMI-
kabel

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

360 x 72 x 345 mm
• Vikt: 4,2 kg
• Främre högtalare, bredd: 130 mm
• Främre högtalare, höjd: 362 mm
• Främre högtalare, djup: 130 mm
• Främre högtalare, vikt: 1,8 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

295 x 375 x 295 mm
• Subwoofer, vikt: 6,3 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

560 x 472 x 400 mm
•
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