
 

 

Philips
Domácí kino SoundBar 
s funkcí Ambisound

• Přehrávání Blu-ray 3D

HTS9140
Špičkový prostorový zvuk bez nepořádku

Posedlost zvukem
Více než 80 % respondentů průzkumu zaměřeného na zvuk* dává přednost systému 
Philips Ambisound. Zařízení Philips SoundBar se systémem Ambisound tvoří kompletní 
systém domácího kina včetně přehrávání 3D disků Blu-ray v jediném zařízení.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů
• Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Tenké prvotřídní provedení z vysoce kvalitního leštěného hliníku
• SoundBar designem odpovídající plochému televizoru s úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Philips Net TV s Wi-Fi pro online služby v televizoru
• Síťové připojení DLNA pro poslech hudby a sledování videa z počítače



 Ambisound

Technologie Ambisound přináší opravdu 
pohlcující vícekanálový prostorový zvuk 
z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující 
zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy 
pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru 
místnosti a bez rušení, způsobeného 
množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí 
kombinovaného efektu psychoakustických 
jevů, zpracování polí a precizního umístění 
zakřiveného reproduktoru přináší technologie 
Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Full HD Blu-ray 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním 
obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. 
Technologie Active 3D využívá nejnovější 
generaci rychle přepínaného zobrazení a 
dosahuje skutečně realistické hloubky v plném 
vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku 
ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve 
svém domácím kině dosáhnete tak, že se na 
obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle 
synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé 
čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr 
z obsahu vysoké kvality vám poskytnou 
prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. 
Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk 
mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se 
nedá rozlišit od reality.

Philips Net TV s Wi-Fi

Vychutnejte si s Net TV bohatý výběr online 
služeb. Užijte si filmy, obrázky, populárně 
naučné pořady a další obsah přímo v televizoru 
tak, jak to máte rádi. Jednoduše připojte 
domácí kino přímo k domácí síti pomocí 
ethernetového připojení a pomocí dálkového 
ovladače procházejte a vybírejte, co chcete 
sledovat. Nabídka Philips poskytuje přístup 
k populárním službám Net TV přizpůsobeným 
televizní obrazovce. Dále je díky připojení 
k počítačové síti DLNA možné pomocí 
dálkového ovladače sledovat videa a 
přistupovat k obrázkům uloženým v počítači.

Síťové připojení DLNA

Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup 
k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu 
v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení 
Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který 
zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem 
DLNA hladce spolupracovala. Po připojení 
televizoru, domácího kina nebo přehrávače 
disků Blu-ray k domácí síti budete moci 
přistupovat k informacím na všech zařízeních 
s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu 
uživatelskému rozhraní určenému pro snadné 
procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka 
otevřít svůj svět zábavy.

iF Award
iF Award: cena za design 
výrobku 2011
Domácí kino Soundbar 
s funkcí Ambisound 
HTS9140 řeší zapeklitý 

designový problém, jak u systému 
domácího kina dosáhnout prostorového 
zvuku a vynikajícího obrazu jako v kině 
bez množství reproduktorů a kabelů. 
Zařízení je výjimečně tenké, pokud jde o 
hloubku i výšku. Dotykové ovládání je 
umístěno na horní části zařízení, aby 
nebránilo ovládání na televizoru. Přední 
část je zakřivena, aby optimalizovala 
virtuální prostorový zvuk z pravoúhlých 
reproduktorů Ambisound. Díky využití 
vysoce lesklého chromu a hliníku je 
elegantním, a přesto výkonným doplňkem 
vašeho obývacího pokoje.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Příslušenství
• Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro 

iPod/iPhone, STS1100 Stojan na nábytek, STS1300 
Podstavec, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB

• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa 
FM, Kabel HDMI, Kabel linkového vstupu MP3, 
Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, 
Uživatelská příručka, Držák pro montáž na stěnu, 
Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 112–320 kb/s

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresivní JPEG, PNG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: AVCHD, AVCREC, BD, BD R 

/ BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD 
+R/+RW, DVD R/−RW, Standard SVCD, Disk 
VCD

Formát souboru
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Videí: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, 

WMV

Možnosti připojení
• Přístup k obsahu: DLNA, Net TV, Video na 

vyžádání*
• Čelní / boční přípojky: Připojení MP3 Link, USB
• Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup 

komponentního videa, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. 
vstup pro opt. kabel, Snadno nastavitelné výstupy 
pro reproduktory, Ethernet, Zásuvka pro 
anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací 
konektor pro iPod/iPhone, Výstup pro subwoofer, 
Wi-Fi USB

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 

21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování 
audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 
prostřednictvím dálkového ovladače

• Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál 
(ARC), Deep color

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 955 x 155 x 96 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 6,6 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
• Délka kabelu subwooferu: 3 m
• Hmotnost subwooferu: 6,03 kg
• Balení (Š x V x H): 1 040 x 400 x 390 mm
• Hmotnost včetně balení: 21 kg

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce, 

2 integrované středové reproduktory, 
4 integrované prostorové reproduktory

• Vinutí v každém středovém reproduktoru: 1 x 2,5" 
širokopásmový basový reproduktor

• Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–
20 000 Hz

• Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
• Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 

2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
• Frekvenční pásmo prostorového reproduktoru: 

150–20 000 Hz
• Impedance prostorových reproduktorů: 6 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm

Obraz/displej
• Digitálně analogový převodník: 12bitový, 150 MHz
• Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení 
rozlišení videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 115 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,22 W

Zvuk
• Digitálně analogový převodník: 24 bitů, 96 kHz
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Klasické, Koncert, 

Drama, Hry, Jazz, Zprávy, Rock, Sporty
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 k Hz
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, 

Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital 
Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, 
Regulace výšek, středů a basů

• Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital 5.1, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, 
Dekodér DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD 
High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Resolution

• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 
harmonickém zkreslení (THD): 600 W

Tuner/příjem/vysílání
• Počet předvolených zvukových kanálů: 40
• Systém RDS: Název stanice
• Pásma tuneru: FM
•
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* *Údaje vycházejí ze spotřebitelských zvukových testů, prováděných 
společností Synovate v listopadu 2010 v Německu, při porovnání 
s přední konkurenční společností. Data jsou uvedena v protokolu.

* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových 
stránkách www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

