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Philips SoundHub
Házimozi Crystal Clear 
hangzással

3D Blu-ray
iPod/iPhone dokkolóegység

HTS7202
Kristálytiszta hangzás a filmek és zenék esetében
A hangzás bűvöletében
Ez az új Philips SoundHub 7000-es sorozatú, 3D Blu-ray technológiával ellátott házimozi 
hihetetlenül tiszta hangzást, és magával ragadó surround hangélményt nyújt. Ismerje meg 
kedvenc zeneszámai és filmjei legapróbb részleteit.

Fedezze fel a kristálytiszta hangzást
• Kristálytiszta hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
• Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért és a beszédérthetőségért
• Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében
• Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• Az alumíniumból és üvegből készült, elegáns kialakítású hangsugárzók

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• Tartozék dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
• Mellékelt WiFi tartozék az adathordozók egyszerű csatlakoztatásához
• A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n



 Puha dóm magashangszórók

A puha dóm magashangszórók által visszaadott 
magas és közepes frekvenciatartomány még 
tisztábbá teszi a hangzást.

Prémium D osztályú erősítők

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D 
osztályú erősítői” tervezésükből adódóan 
megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb 
pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek 
következtében a zenék és filmek akusztikai 
részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az 
előadó vagy a rendező megálmodta azokat.

Virtuális surround hangzás

A Philips Virtuális surround hangzás funkciója 
sokoldalú és magával ragadó térhatást hoz 
létre kevesebb, mint öt hangfalból álló 
rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott 
térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az 
ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási 
jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó 
hangforrással megvalósítható az élethű, 
többcsatornás surround hangzás. Nincs 
szükség új hangszórókra, vezetékekre és 

állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen 
betöltse a helyiséget.

Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 
3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő 
minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. 
A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround 
hangzást is biztosít, hogy a hangélmény 
felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Smart TV

A Smart TV-vel rendelkező Philips házimozi-
rendszerek a funkciók bőséges választékát 
kínálják, többek között a Net TV, a DLNA és 
az AV távvezérlő nyújtotta lehetőségeket. A 
Net TV az online információ és szórakozás 
széles skáláját teszi elérhetővé a tévéjén. Csak 
válassza ki a főmenüben a Net TV funkciót, és 
máris böngészhet az olyan szolgáltatások 
között, mint a legújabb HD filmeket is kínáló, 
igény szerinti videotékák*, és a Catch-up TV. A 
DLNA funkción keresztül fotelja kényelméből 

hozzáférhet számítógépen tárolt fényképeihez, 
zeneszámaihoz és filmjeihez. Megint nem találja 
a távvezérlőt? Okostelefon vagy táblagép 
segítségével a Philips AV távvezérlő 
alkalmazáson keresztül is vezérelheti a 
házimozi-rendszert.

Tartozék iPod/iPhone dokkoló

Használja az iPod/iPhone dokkolóegységet, és 
élvezze a zenét iPod/iPhone készülékéről a 
házimozi-rendszeren.

Tökéletesen illeszkedik a Philips 
7000-es sorozatú TV-khez*
Tökéletesen illeszkedik a Philips 7000-es 
sorozatú TV-khez
Fokozza moziélményét otthonában egy 
megfelelő 2011-es Philips 7000-es 
sorozatú TV-vel. A 3D TV-k egyesítik a 
LED-es képeket és az Ambilight 
technológiát a magával ragadó 3D 
filmélmény érdekében. A TV és a házimozi 
egyetlen távvezérlővel vezérelhető. A 
kombinált készülék a legjobb kép- és 
hangminőséget biztosítja a Philips Easylink 
funkcióval, a HDMI csatlakozáson 
keresztül. Mindkettő ugyanazokból az 
anyagokból és kivitelben készül a 
tökéletes vizuális harmónia érdekében.
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: STS9501 hangsugárzó-

állványok, STS9510 Fali tartók
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, DCK3060 

dokkoló (iPod/iPhone), FM antenna, Hálózati 
tápkábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, 
Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi 
garancialevél, WUB1110 Wi-Fi USB adapter

Megfelelő Philips televíziók*
• 7000-es sorozatú 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
• 7000-es sorozatú 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 

42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kbps

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma, wav
• Képek: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, 

Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális 
bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-
antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), iPod/
iPhone dokkolócsatlakozó, Mini Easy-Fit 
hangszóró-csatlakozók, SD/SDHC memóriakártya 
foglalat, Wi-Fi USB

Kényelem
• EasyLink: 21:9 formátumú felirat támogatása, Audio 

visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-
feltérképezés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás 
egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna, A 

tartalom típusa, Deep Color

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 360 x 70 x 345 mm
• A főegység tömege: 4,36 kg
• Szatellithangszóró (sz x ma x mé): 97 x 301 x 

120 mm
• Szatellithangszóró tömege: 1,5 kg
• Szatellithangszóró kábelének hosszúsága: 4 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 395 x 342 mm
• Mélynyomó tömege: 5,3 kg
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 564 x 389 x 400 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 15 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 2 db szatellitsugárzó
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 

magashangszóró, 2 x 3"-es mélyhangszóró
• Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
• Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 85 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,5 W

Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, 

Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, 

FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok 
szabályozása

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

• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 120 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 440 W

Fenntarthatóság
• Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított 

hullámpapír-lemez, Elektronikus felhasználói 
kézikönyv

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
•

HTS7202/12

Műszaki adatok
Házimozi Crystal Clear hangzással
3D Blu-ray iPod/iPhone dokkolóegység 

* A házimozi az összes többi Philips TV-készülékhez illeszthető.
* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on 

Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a 
www.philips.com/blu-ray oldalra.

http://www.philips.com

