
 

 

Philips
2.1-hjemmekinoanlegg 
med Crystal Clear Sound

3D Blu-ray
klart for iPod/iPhone

HTS7201
Krystallklar lyd for filmer og musikk

Lidenskap for lyd
Dette nye Philips SoundHub-hjemmekinoanlegget i 7000-serien med 3D-Blu-ray gir deg 
svært klar lyd og en oppslukende surroundlydopplevelse. Nyt hver eneste lyddetalj i 
favorittfilmene og favorittmusikken.

Oppdag krystallklar lyd
• Crystal clear sound for klar og detaljert lyd
• Soft dome-diskanthøyttalere for ren lyd og stemmeklarhet
• Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyddetaljer
• Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme
• Elegante høyttalere i aluminium og glass gir solid lyd

Nyt all underholdningen
• Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
• WiFi-klar for enkel tilgang til all underholdningen
• Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen



 Soft dome-diskanthøyttalere

Soft Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye 
og mellomtonefrekvenser som forbedrer den 
generelle lydklarheten fra høyttalerne.

Førsteklasses forsterkere i klasse D

De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra 
Philips er designet for å ivareta den originale 
lydkilden for å gi mer nøyaktige lydsignaler, og 
på den måten sørge for at de akustiske 
detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik 
artisten eller regissøren mente at de skulle 
oppleves.

Virtual Surround-lyd

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig 
og oppslukende surroundlyd fra et 
høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. 
Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper 
nøyaktig de soniske karakteristikkene som 
finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle 
stereokilder med høy kvalitet gjøres til 
virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du 

trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger 
eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som 
fyller rommet.

Full HD 3D-Blu-ray

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med 
en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den 
nyeste generasjonen av hurtig visning for 
virkelighetsnær dybde og realisme i Full 
1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen 
i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene 
gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne 
og lukke den venstre og høyre linsen 
synkronisert med bildene som endres. 
Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray 
tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir 
også ukomprimert surroundlyd, slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Smart TV

Philips-hjemmekinoanlegg med Smart TV gir 
deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert 
Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV gir et 
bredt utvalg av elektronisk informasjon og 
underholdning til TVen din. Bare velg Net TV 
på hjemmemenyen og begynn å søke etter 
tjenester, for eksempel butikker for video-on-
demand* for å få de nyeste utgivelsene i HD og 
reprise-TV. Med DLNA får du tilgang til bilder, 
musikk og filmer som er lagret på PCen, mens 

du sitter i sofaen. Finner du ikke 
fjernkontrollen? Da kan du bruke 
smarttelefonen eller nettbrettet til å 
kontrollere hjemmekinoanlegget via appen 
MyRemote fra Philips.

WiFi-klar

WiFi-klar for enkel tilgang til all 
underholdningen

Passer perfekt til TVer i 7000-serien 
fra Philips*
Passer perfekt til TVer i 7000-serien fra 
Philips
Gjør hjemmekinoopplevelsen enda mer 
intens med en matchende Philips-TV i 
7000-serien fra 2011. 3D-TVene 
kombinerer kraftige LED-bilder og 
Ambilight for å levere en oppslukende 3D-
filmopplevelse. Både TVen og 
hjemmekinoanlegget kan betjenes med 
bare én fjernkontroll, og det kombinerte 
settet sørger for at du får best mulig bilde- 
og lydytelse med Philips Easylink via 
HDMI. I tillegg er begge to utviklet med de 
samme materialene og utseende slik at de 
passer perfekt sammen.
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Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon 

for iPod/iPhone, STS9501 høyttalerstativer, 
STS9510 veggmonteringsbrakett, WUB1110 Wi-Fi 
USB-adapter

• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, 
Music iLINK-kabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, 
Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon 
og juridisk informasjon, Varemerkeark, 
Verdensomfattende garantihefte

Matchende Philips-TVer*
• 7000-serien 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
• 7000-serien 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 

42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiske avspillingsmedier
• Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat
• Lyd: aac, mka, MP3, wma, wav
• Bilde: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, 

Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital 
koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, 
Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), 
Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, Easy-Fit-
miniplugger for høyttaler, SD-/SDHC-kortspor, 
Wi-Fi USB

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for 

teksting, Audio Return Channel, Automatisk 
lydinngangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks 
avspilling, Ettrykks standby, 
Fjernkontrollgjennomgang

• HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel 

(ARC), Innholdstype, Deep Color

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 360 x 70 x 345 mm
• Hovedenhetens vekt: 4,36 kg
• Satellitthøyttaler (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
• Vekt på satellitthøyttaler: 1,5 kg
• Kabellengde for satellitthøyttaler: 4 m
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
• Vekt, subwoofer: 5,3 kg
• Lengde på subwooferkabel: 3 m
• Emballasje (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 14,7 kg

Høyttalere
• Høyttalertyper: 2 x satellitthøyttalere
• Drivere per satellitthøyttaler: 1 diskanthøyttaler, 

2 x 3" woofere
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150–

20 000 Hz
• Impedans, satellitthøytt.: 5 ohm
• Subbasshøyttalertype: Passiv
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), 

Progressive scan, Videooppskalering

Drift
• Effektforbruk: 85 W
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd
• Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, 

Originalt
• Lydforbedring: Dialogforbedringssystem, 

DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, 
mellomtone- og basskontroll

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD 
High Resolution Audio

• Utgangseffekt for satellitthøyttaler: 120 W x 2
• Utgangseffekt for subwoofer: 200 W
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 440 W

Bærekraftighet
• Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, 

Elektronisk brukerhåndbok

Tuner/mottak/overføring
• RDS: Stasjonsnavn
• Tunerbånd: FM
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
•
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* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.
* Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du 

bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

