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Philips SoundBar
Система за домашно 
кино с Ambisound

Възпроизвеждане на DVD

HTS8141
Превъзходен съраунд звук без плетеница от кабели
Пренесете киното вкъщи
Потопете се в многоканален съраунд звук като в киносалон, без да сте заобиколени от 
тонколони и кабели. Philips SoundBar с Ambisound включва цялостна система за домашно 
кино, в това число възпроизвеждане на DVD и CD дискове, в едно устройство.

Превъзходно изживяване при слушане
• Технология Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони
• Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси
• Clear Voice за по-добро слушане на вокалите във филми и музика
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
• Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Faroudja DCDi за невероятно рязко висококачествено видео
• Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
• Свържете своя iPod за възпроизвеждане с помощта на екранните органи за управление
• Лесно инсталиране със свързване само на три кабела
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно



 Технология Ambisound

Технологията Ambisound произвежда 
наистина обхващащ, многоканален обемен 
звук от по-малко високоговорители. Тя 
предоставя впечатляващ 5.1 звук, без 
ограничения за положение, размер или 
форма на стаята и без бъркотията на много 
високоговорители и кабели. Чрез 
комбинирания ефект на психоакустичните 
явления, матричната обработка и точно 
насочените мембрани Ambisound 
предоставя повече звук от по-малко 
високоговорители.

Faroudja DCDi

Насладете се на невероятно отчетливо 
висококачествено видео на екрана на вашия 
телевизор с прогресивно сканиране с 
Faroudja DCDi. Тази функция премахва 
назъбените ръбове, които се появяват при 
гледане на стандартно видео с презредова 
развивка, особено когато има движещо се 
изображение, като с това допринася за 
естествено изглеждащи екшън сцени. 
Изведете с тези по-чисти и гладки картини 
изживяването при гледане на следващото 
по-високо ниво.

Технология DoubleBASS

DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори 
най-дълбоките баси, въпреки компактния 
размер на събуфърите. Той прихваща 
ниските честоти и ги пресъздава им в 
обхвата на чуваемост на събуфъра, като 
предлага по-гръмък и красив звук и ви 
гарантира слушане без компромиси.

FullSound™

Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като я обогатява и подобрява, така че 
напълно се потапяте в музиката - без 
никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с 
истински реалистичен звук, който ще 

докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

EasyLink

EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства с едно дистанционно. 
Използва се стандартният протокол HDMI 
CEC за споделяне на функции между 
устройствата чрез HDMI кабела. С едно 
натискане на бутон можете да работите 
едновременно с всички уреди с 
възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.

Свържете своя iPod

Докинг станцията, включена към вашата 
система за домашно кино, ви позволява да 
възпроизвеждате филми, музика и снимки 
от вашия iPod. Нещо повече, вие можете да 
управлявате своя iPod и да преглеждате 
съдържанието му на екрана на телевизора 
си, като правите всичко нужно само с 
устройството за дистанционно управление 
на системата. Подобно свързване внася 
преносимото забавление у дома ви без 
жертване на удобство и с абсолютна лекота.
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Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео, 
Faroudja DCDi

Звук
• Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, 

Dolby Prologic II, DTS, Стерео
• Подобрение на звука: Обемен звук Smart 

Surround, DoubleBass, Регулиране на високи и 
ниски честоти, ClearVoice

• Настройки на еквалайзера: Екшън, Рок, 
Концерт, Класически, Драма, Джаз, Игри, 
Празненство, Новини, Спорт

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Високоговорители: 2 x 1" меки куполни ВЧ 
говорители, 6 x 2,5" широколентови 
високоговорители

• Импеданс на тонколоната: 6 ома
• Тип на събуфъра: Активен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-
високоговорител с голям ход

• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
WMV 9

• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, USB флаш устройство
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, USB флаш устройство
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на музика, Завъртане, 
Мащабиране

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• RDS: Име на станцията

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: 
Съединител за докинг-станция, USB, Линеен 
вход - MP3

• Задни конектори: HDMI изход, Изход на 
компонентно видео, SCART1 (CVBS, RGB 
изход), Вход ТV (аудио, чинч), Конектори за 
тонколони Easy-Fit, Свързване (към кутията за 
захранването), Вход AUX

• Събуфър (кутия за захранване): FM антена, 
Коаксиален цифров вход, Вход AUX (чинч, 2 
чифта), Свързване (към главния блок), Оптичен 
цифров вход

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1028 x 167 x 155 мм
• Тегло на апарата: 9 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

322 x 425 x 322 мм
• Тегло на събуфъра: 12,7 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1120 x 388 x 598 мм
• Тегло вкл. опаковката: 30,5 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за бързо 
инсталиране, Ръководство за потребителя, 
Поставка за iPod, Дистанционно управление, 
Батерии за дистанционното, HDMI кабел, Кабел 
пълен SCART, Кабел за линеен вход - MP3, FM 
антена, Свързващ кабел, Захранващ кабел, 
Конзола за монтиране на стена, Листовка с 
гаранция за цял свят

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

•
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