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Philips SoundBar
Házimozi Ambisound 
technológiával

DVD lejátszás

HTS8141
Felülmúlhatatlan surround hangzás, kábelrengeteg nélkül
Hozza a mozit otthonába
Merüljön el a moziéhoz hasonló többcsatornás surround hangzásban, anélkül hogy hangszórókkal és 

kábelekkel kellene körülvennie magát. Az Ambisound hangzással ellátott Philips SoundBar egy komplett 

házimozi-rendszert foglal magába, beleértve a DVD és CD lemezek lejátszását lehetővé tevő egységet 

is.

Fantasztikus hangélmény
• Ambisound technológia a kevesebb hangszóróból érkező surround hangzásért
• DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
• Clear Voice a könnyebben érthető énekért a zenében és a beszédért a filmekben
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Érintőképernyős vezérlés – egyszerű lejátszás és hangerőszabályzás
• Sokoldalú elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Faroudja DCDi a hihetetlenül éles, csúcsminőségű videoképért
• Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
• Dokkolja iPod készülékét a lejátszáshoz, képernyővezérléssel
• Felszerelése egyszerű, hiszen csupán három kábelt kell csatlakoztatnia
• Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését



 Ambisound technológia

Az Ambisound technológia átfogó, 
többcsatornás surround hangzást biztosít 
kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással 
felejthetetlen élményt nyújt a hallgató 
elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és 
alakjától függetlenül, hangszóró- és 
vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus 
jelenségek összetett hatása, az array-
feldolgozás és a pontosan beállított hangszórók 
által az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt 
kevesebb hangszóróval.

Faroudja DCDi

A Faroudja DCDi hihetetlenül éles, kiváló 
minőségű képet ad progresszív pásztázású TV-
n. A funkcióval elkerülhető a fogazott vonalak 
megjelenése váltott soros videoformátum 
(különösen mozgóképek) esetében, így a 
jelenetek természetesebbek lesznek. A 
tisztább és egyenletesebb képek magasabb 
szintre emelik a megtekintés élményét.

DoubleBASS technológia

A DoubleBASS technológiának köszönhetően 
még a legmélyebb basszusok is hallhatók 
lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. 
Észleli az alacsony frekvenciákat, és a 
mélynyomó hallható tartományának 
megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő 
zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási 
élményt biztosít.

FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó 
CD-zenét hallgathat –– torzítás nélkül. Az 
utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 

hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket 
irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági 
szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a 
működést a készülékek között a HDMI-
kábelen keresztül. Egy gombnyomással 
egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott 
HDMI CEC berendezését. A készenlét és a 
lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.

Dokkolja iPod készülékét

A házimozirendszerhez tartozó 
dokkolóegységen filmet nézhet, zenét 
hallgathat és fényképeket jeleníthet meg iPod 
készülékéről. A házimozi távvezérlőjével pedig 
nemcsak vezérelheti az iPod készüléket, hanem 
a rajta tárolt tartalmak között is kereshet a TV-
képernyőn. A dokkoló eljuttatja a hordozható 
szórakozást otthonába – maximális kényelem 
és egyszerű használat mellett.
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Kép/Kijelző
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), video-

felkonvertálás, Faroudja DCDi

Hang
• Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Sztereó
• Hangzásjavítás: Smart Surround, DoubleBass, 

Magas/mély hangok szabályozása, ClearVoice
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, 

Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, Játék, Party, 
Hírek, Sport

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe
• Hangszórók: 2 x 1"-es puha dóm magassugárzók, 6 

x 2,5"-es teljes hangterjedelmű mélynyomók
• Hangszóró impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy 

löketű hangszóró
• Mélynyomó impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

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

• Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-
RW

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

USB flash meghajtó
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, USB flash meghajtó
• Kép javítása: Diabemutató zenelejátszással, 

Forgatás, Nagyítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Dokkolóegység-

csatlakozó, USB, MP3-bemenet
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens 

videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be 
(audió, cinch), Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, 
Összekötő (a Power Box-hoz), AUX-bemenet

• Mélynyomó (Power Box): FM antenna, Koaxiális 
digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), 
Összekötő (a főegységhez), Optikai digitális 
bemenet

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1028 x 167 x 155 mm
• Készülék tömege: 9 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

322 x 425 x 322 mm
• Mélynyomó tömege: 12,7 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

1120 x 388 x 598 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 30,5 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési 

útmutató, Felhasználói kézikönyv, iPod dokkoló, 
Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, HDMI-kábel, 
Teljesen bekötött SCART kábel, MP3 
vonalbemeneti kábel, FM antenna, Összekötő 
kábel, Hálózati kábel, Fali tartószerkezet, 
Nemzetközi garancialevél

Kapcsoló
• tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: <0,3 W
•
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