
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
DVD SoundBar

HTS8140
Zestaw kina domowego SoundBar w nowym wymiarze
z funkcją Ambisound
Ciesz się 5.1-kanałowym dźwiękiem przestrzennym w każdym pomieszczeniu za pomocą 

zintegrowanego zestawu głośników. Ten zestaw kina domowego SoundBar, wyposażony w technologię 

Ambisound, nie tylko zapewnia doskonałą jakość dźwięku i obrazu, ale także doskonale wygląda pod 

każdym płaskim telewizorem.

Usłysz
• Ambisound zapewnia 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników.
• Doskonała jakość dźwięku dzięki głośnikom wysokotonowym z miękką kopułką oraz 

systemowi DoubleBASS
• Technologia FullSound™ nadaje muzyce w formacie MP3 jakość płyt Audio CD

Na żywo
• Zestaw kina domowego SoundBar ze zintegrowanymi głośnikami, wzmacniaczami oraz 

odtwarzaczem DVD
• Odpowiedni do każdego płaskiego telewizora, optymalnie dopasowuje się do telewizorów 42-

calowych lub większych
• Obsługa przez ekran dotykowy zapewnia proste odtwarzanie i kontrolę głośności

Zobacz
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p
• Algorytm DCDi firmy Faroudja zapewnia niezwykłą ostrość i wysoką jakość obrazu



 Ambisound
Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie 
prawdziwie otaczającego, przestrzennego 
dźwięku wielokanałowego przy użyciu 
mniejszej liczby głośników. Pięć głośników plus 
subwoofer pozwalają cieszyć się dźwiękiem 
przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji 
siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar 
pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu 
zjawiska psychoakustycznego, przetwarzaniu 
matrycowemu i ustawieniu przetworników 
pod odpowiednim kątem technologia 
Ambisound dostarcza pełne brzmienie z 
mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają 
także ograniczyć bałagan związany z licznymi 
przewodami i głośnikami.

SoundBar
SoundBar to kompletny zestaw kina 
domowego, który zapewnia doskonały 5.1-
kanałowy dźwięk przestrzenny zapewniający 
niesamowite wrażenie zanurzenia w świecie 
filmu. Jest to połączenie głośników, 
wzmacniaczy oraz odtwarzacza DVD, które 
zapewnia więcej miejsca w salonie, a 

jednocześnie gwarantuje doskonały dźwięk 
wielokanałowy.

Zadokuj swój odtwarzacz iPod
Stacja dokująca dołączona do zestawu kina 
domowego umożliwia odtwarzanie filmów, 
muzyki oraz zdjęć umieszczonych w 
odtwarzaczu iPod. Co więcej, za pomocą pilota 
zestawu można sterować odtwarzaczem i 
przeglądać jego zawartość na ekranie 
telewizora. Stacja dokująca przeniesie 
rozrywkę do Twojego domu, z zachowaniem 
wygodnej i prostej obsługi.

Faroudja DCDi
Ciesz się niezwykłą ostrością i wysoką jakością 
obrazu w telewizorach z Faroudja DCDi. 
Technologia DCDi eliminuje postrzępione 
krawędzie pojawiające się podczas oglądania 
zwykłego obrazu wideo z przeplotem, 
szczególnie w przypadku ruchomego obrazu, 
zapewniając naturalnie wyglądające sceny akcji. 
Przenieś swoje wrażenia wizualne na wyższy 
poziom dzięki krystalicznym i bardziej płynnym 
obrazom.

Szybkie złącze USB 2.0
Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) to 
standardowy interfejs umożliwiający 
połączenie komputerów PC z urządzeniami 
peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. 
Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają 
przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w 
porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB 
pierwszej generacji. W przypadku szybkich 
złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane 
urządzenie USB, wybrać plik filmowy, 
muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

EasyLink
Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma 
urządzeniami za pomocą jednego pilota. 
Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia 
udostępnianie funkcji między urządzeniami za 
pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie 
przycisku umożliwia jednoczesne sterowanie 
wszystkimi podłączonymi urządzeniami z 
funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu 
gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż 
kiedykolwiek.
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Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozmiaru wideo, 
Faroudja DCDi

Dźwięk
• System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: System Smart 

Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich 
i niskich, ClearVoice

• Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, 
Klasyka, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, 
Sport

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowany z jednostką 

centralną
• Przetworniki głośnikowe: Głośniki wysokotonowe 

z miękką kopułką 2 x 1", Głośniki niskotonowe 
6 x 2,5"

• Impedancja głośnika: 6 om
• Typ subwoofera: Aktywne
• Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym 

skoku 1 x 6,5 cala
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/RW, 

Pamięć flash USB
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–256 kb/s i 

VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Pamięć flash USB
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Powiększenie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Złącze stacji dokującej, 

USB, Złącze liniowe MP3
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście 

rozdzielonych składowych sygnału wideo, SCART1 
(CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (audio, cinch), 
Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący 
(do zasilacza), Wejście AUX

• Subwoofer (zasilacz): Antena zakresu UKF, 
Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX 
(typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki 
głównej), Optyczne wejście cyfrowe

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

1047 x 174 x 154 mm
• Waga urządzenia: 8,9 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 322 x 425 x 322 mm
• Waga subwoofera: 12,7 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1120 x 388 x 598 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 30 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, 

Instrukcja obsługi, Podstawka dokująca do 
odtwarzacza iPod, Pilot zdalnego sterowania, 
Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód 
HDMI, Pełny przewód SCART, Przewód liniowy 
MP3, Antena FM, Przewód łączący, Przewód 
zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)

Zasilanie
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
•
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