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дискове

HTS9140
Превъзходен съраунд звук без плетеница от кабели
Завладяващ звук
Над 80% от хората, които приеха музикалното предизвикателство*, предпочитат Philips 

Ambisound. Тази Philips SoundBar с Ambisound ви дава пълна система за домашно кино, 

включително възпроизвеждане на 3D Blu-ray дискове с висока детайлност - в едно устройство.

Върховно изживяване при слушане
• Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони
• Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Тънък и първокласен дизайн с висококачествен полиран алуминий
• SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
• Philips Net TV с Wi-Fi за онлайн услуги на вашия телевизор
• DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате музика и видеоклипове от компютър



 Звук 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.

Full HD 3D Blu-ray

Оставете се да ви очароват триизмерните 
филми в собствения ви хол на Full HD 3D 
телевизор. Active 3D използва последното 
поколение дисплеи с бързо превключване за 
действителна дълбочина и реализъм при 
пълна висока детайлност с разделителна 
способност 1080x1920. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност на вашата система за 
домашно кино. Превъзходните триизмерни 
филми на BluRay дискове предлагат богат 
избор на висококачествено съдържание. 
Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен 
звук за невероятно реалистично звуково 
изживяване.

Philips Net TV с Wi-Fi

Изпитайте богата селекция от онлайн 
услуги с Net TV. Наслаждавайте се на 
филми, снимки, любопитна информация и 
друго онлайн съдържание на телевизора си 
когато пожелаете. Просто свържете 
системата си за домашно кино директно 
към домашната мрежа през вградената 
Ethernet връзка, навигирайте и избирайте 
какво да гледате с дистанционното 
управление. Менюто на Philips ви дава 
достъп до популярни услуги на Net TV, 
пригодени за екрана на вашия телевизор. 
Освен това, чрез сертифицираната по 
DLNA компютърна мрежа можете да 
гледате видеофилми или снимки, 
съхранявани на компютъра, като използвате 
дистанционното управление.

DLNA мрежова връзка

DLNA мрежовата връзка предоставя лесен 
достъп до лични снимки, музика, 
видеоклипове или филми на компютър или в 
домашна мрежа. Тя използва Ethernet (LAN) 
връзка с DLNA протокол, гарантиращ, че 
продуктите, сертифицирани за DLNA, ще 
работят без проблеми заедно. Като 
свържете телевизор, домашно кино или 
плейър на Blu-ray дискове с домашната си 
мрежа, ще имате достъп до информация от 
всички сертифицирани за DLNA устройства. 
Можете да получите достъп до цял свят от 
развлечения само с едно натискане на бутон 
с интуитивния потребителски интерфейс, 
проектиран за лесно придвижване.

Награда iF
Награда за дизайн на 
продукт iF за 2011
Домашното кино 
Soundbar с Ambisound 
HTS9140 разрешава 

главоблъсканицата за постигане на 
съраунд звук с кинематографично 
качество и отлично качество на 
картината, но без плетеница от много 
тонколони и кабели. Устройството е 
изключително тънко в дълбочина и е с 
неголяма височина. Сензорните 
контроли са разположени отгоре на 
устройството, така че да не се бъдат 
по-ниско от тези на телевизора. 
Лицевата част е заоблена за 
оптимизиране на виртуалния съраунд 
звук от ъгловите високоговорители 
Ambisound. Използването на хром и 
алуминий със силен гланц го прави 
елегантно, но мощно допълнение към 
вашия хол.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Поставка за iPod/iPhone 

DCK3060, Настолна поставка STS1100, Стойка 
за под STS1300, Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB

• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
FM антена, HDMI кабел, Кабел за линеен вход - 
MP3, Захранващ кабел, Ръководство за бърз 
старт, Дистанционно управление, Винтове за 
монтиране на стена, 2 бр., Ръководство за 
потребителя, Конзола за монтиране на стена, 
Листовка с гаранция за цял свят

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, 

WMA
• MP3 побитови скорости: 112 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: AVCHD, AVCSD, 

DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, 

AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/
CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, 
SVCD, VCD

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Снимки: GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Възможности за свързване
• Достъп до съдържание: DLNA, Net TV, Видео 
по заявка*

• Предни/странични букси за свързване: MP3 Link, 
USB

• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Изход на компонентно видео, Изход за 
композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален 
вход, Цифров оптичен вход, Конектори за 
тонколони Easy-Fit, Ethernet, Гнездо за FM 
антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за 
поставяне на iPod/iPhone, Изход за събуфър, Wi-
Fi USB

Удобство
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, 
Автоматично задаване на аудио входове, 
Динамично синхронизиране на устните със 
звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 

управление - команди през домашната мрежа
• HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио 

(ARC), Deep color

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 955 x 155 x 

96 мм
• Тегло на главното устройство: 6,6 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 397 x 342 мм
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Тегло на събуфъра: 6,03 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 1040 x 400 x 390 мм
• Тегло вкл. опаковката: 21 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство, 2 вградени централни 
тонколони, 4 вградени централни тонколони

• Мембрани на централните тонколони: 1 x 2,5" 
широколентов басов високоговорител

• Честотен диапазон на централния 
високоговорител: 150 - 20 000 Hz

• Импеданс на централен високоговорител: 4 ома
• Мембрани на съраунд тонколоните: 2 x 2,5" 
широколентови басови високоговорители

• Честотен диапазон на съраунд тонколоните: 
150 - 20 000 Hz

• Импеданс на съраунд тонколоните: 6 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома

Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 150 

MHz
• Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Power
• Потребявана електроенергия: 115 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,22 W

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 

kHz
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Classic, 
Концерт, Драма, Игри, Джаз, Новини, Рок, 
Спорт

• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Подобряване на диалога, 
Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, 
Нощен режим, Регулиране на високи, средни и 
ниски честоти

• Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital 
5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/
24, DTS цифров обемен звук, dts ES, DTS-HD 
аудио с висока детайлност, DTS-HD Master 
Resolution
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 600 W

Тунер/приемане/предаване
• Брой предв. настроени аудио канали: 40
• RDS: Име на станцията
• Обхвати на тунера: FM
•
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* Въз основа на проучване сред потребителите, проведено от 
Synovate през ноември 2010 г. в Германия срещу водещ 
конкурент. Данни от проучването.

* За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата 
страна, посетете www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

