
 

 

Philips
Domácí kino 2.1 
s křišťálově čistým zvukem

3D Blu-ray
dok pro iPod/iPhone

HTS7202
Křišťálově čistý zvuk pro filmy a hudbu

Posedlost zvukem
Tento nový systém domácího kina Philips SoundHub HTS7202 s technologií 3D Blu-ray 
poskytuje zvukovou čistotu a pohlcující zážitek prostorového zvuku. Začněte si 
vychutnávat každý zvukový detail svých oblíbených filmů a hudby.

Objevte křišťálově čistý zvuk
• Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
• Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
• Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku
• Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina
• Elegantní reproduktory vyrobené z hliníku a skla zaručují hutný zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu
• Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Součástí balení je dok pro pohodlné přehrávání z iPodu/iPhonu
• Součástí balení je příslušenství WiFi pro snadný přístup k dalším médiím
• Funkce Smart TV umožnující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na 

televizoru



 Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou

Kuželové výškové reproduktory s měkkou 
membránou zajišťují čistou reprodukci 
středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak 
průzračnost zvuku reproduktorů.

Prvotřídní zesilovače třídy D

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od 
společnosti Philips jsou navrženy tak, aby 
zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost 
audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily 
hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak 
umělec nebo režisér zamýšlel.

Virtuální prostorový zvuk

Technologie virtuálního prostorového zvuku 
společnosti Philips přináší bohatý prostorový 
zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. 
Vysoce propracované prostorové algoritmy 
věrně napodobují zvukové charakteristiky, 
které se vyskytují v ideálním vícekanálovém 
prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu je přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 

nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

Full HD Blu-ray 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním 
obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. 
Technologie Active 3D využívá nejnovější 
generaci rychle přepínaného zobrazení a 
dosahuje skutečně realistické hloubky v plném 
vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku 
ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve 
svém domácím kině dosáhnete tak, že se na 
obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle 
synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé 
čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr 
z obsahu vysoké kvality vám poskytnou 
prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. 
Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk 
mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se 
nedá rozlišit od reality.

Smart TV

Systémy domácího kina Philips s technologií 
Smart TV nabízejí velké množství pokročilých 
funkcí včetně Net TV, DLNA a MyRemote. 
Díky funkci Net TV máte v televizoru velké 
množství online informací a zábavy. Stačí ve 
výchozí nabídce vybrat Net TV a začít 
s procházením služeb, např. obchodů s videi na 
požádání*, kde lze získat novinky v HD, a 
služby Catch-up TV. Díky funkci DLNA máte 
přístup k fotografiím, hudbě a filmům uloženým 

v PC z pohodlí pohovky. Nemůžete najít 
dálkový ovladač? Díky aplikaci Philips 
MyRemote stačí k ovládání domácího kina 
chytrý telefon nebo tablet PC.

Součástí balení je dok pro iPod/iPhone

Použijte dokovací stanici pro iPod a iPhone 
a vychutnejte si hudbu ze svého iPodu nebo 
iPhonu prostřednictvím systému domácího 
kina.

Dokonalý doplněk televizoru Philips 
řady 7000*
Dokonalý doplněk televizoru Philips řady 
7000
Umocněte zážitek ze sledování domácího 
kina dokonale ladícím televizorem Philips 
řady 7000 z roku 2011. Televizory 3D 
dosahují kombinací výkonného LED 
obrazu a technologie Ambilight 
pohlcujícího zážitku z 3D filmů. Televizor 
i domácí kino lze ovládat jediným 
dálkovým ovladačem a kombinovaná 
sestava těchto dvou přístrojů zaručuje 
nejlepší obraz a zvukový výkon díky 
připojení Philips Easylink přes rozhraní 
HDMI. Oba přístroje jsou navíc vyrobeny 
ze stejného materiálu a mají stejný vzhled, 
takže tvoří dokonalý pár.
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Příslušenství
• Kompatibilní příslušenství: STS9501 Stojany na 

reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na 
stěnu

• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, 
DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, Anténa FM, 
Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními 
a legislativními informacemi, Přehled ochranných 
známek, Mezinárodní záruční list, Adaptér 
WUB1110 pro Wi-Fi a USB

Vhodné televizory Philips*
• 2D řady 7000: 32PFL7406, 42PFL7406
• 3D řady 7000: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 

47PFL7606, 55PFL7606

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresivní JPEG, PNG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD R/−RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA, WAV
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Videí: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, 

WMV

Možnosti připojení
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
• Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, 

Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup 
pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, 
Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 
1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, 
Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Slot pro 
paměťové karty SD/SDHC, Wi-Fi USB

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 

21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování 
audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 
prostřednictvím dálkového ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál 

(ARC), Typ obsahu, Deep color

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 70 x 345 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 4,36 kg
• Satelitní reproduktor (Š x V x H): 

97 x 301 x 120 mm
• Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,5 kg
• Délka kabelu satelitního reproduktoru: 4 m
• Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
• Hmotnost subwooferu: 5,3 kg
• Délka kabelu subwooferu: 3 m
• Balení (Š x V x H): 564 x 389 x 400 mm
• Hmotnost včetně balení: 15 kg

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
• Budiče v každém satelitním reproduktoru: 

1 výškový reproduktor, 2 x 3" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–

20 000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 3 ohm

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení 
rozlišení videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 85 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, 

Originál
• Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, 

DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace 
výšek, středů a basů

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital 
Surround, DTS-HD High Resolution Audio

• Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 
2 x 120 W

• Výstupní výkon subwooferu: 200 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 440 W

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, 

Elektronická uživatelská příručka

Tuner/příjem/vysílání
• Systém RDS: Název stanice
• Pásma tuneru: FM
• Počet kanálů předvoleb: 40
•
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* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.
* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových 

stránkách www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

