
 

 

Philips
Soundbar házimozi 
Ambisound rendszerrel

Blu-ray 3D lejátszás

HTS9140
Felülmúlhatatlan surround hangzás, kábelrengeteg nélkül
A hangzás bűvöletében
A hangzás értékelését* vállaló résztvevők több mint 80%-a a Philips Ambisound rendszere mellett 
tette le a voksát. Az Ambisound hangzást nyújtó Philips SoundBar teljes házimozi-rendszert foglal 
magába, beleértve a nagyfelbontású 3D Blu-ray lemezek lejátszását lehetővé tevő egységet is.

Egyedülálló hangélmény
• Ambisound a kevesebb hangsugárzóval keltett surround hangzásért
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Keskeny és különleges kivitel kiváló minőségű csiszolt alumíniumból
• 102 cm-es (40"-es) vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• Philips Net TV WiFi-vel: online szolgáltatások TV-n
• Zene és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül



 Ambisound

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 hatásának, az array-
feldolgozásnak és a pontosan beállított 
hangszóróknak köszönhetően az Ambisound 
nagyobb hangélményt nyújt kevesebb 
hangszóróval.

Full HD 3D Blu-ray

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb 
„lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban 
nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D 
élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 
3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő 
minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. 
A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround 
hangzást is biztosít, hogy a hangélmény 
felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Philips Net TV WiFi-vel

A Net TV internetes szolgáltatások széles 
választékával kényezteti Önt. A filmeket, 
képeket, szórakoztató műsorokat és egyéb 
online tartalmakat közvetlenül TV-készülékén 
tekintheti meg, amikor kedve van. Csak 
csatlakoztassa a házimozit közvetlenül otthoni 
hálózatához Ethernet-kapcsolattal, majd a 
távvezérlővel navigáljon a megfelelő helyre, és 
válassza ki, mit szeretne megnézni. A Philips 
menün keresztül elérhetők a TV-képernyőhöz 
illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások. Mi 
több, a DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező 
számítógépes hálózat segítségével a távvezérlő 
használatával megtekintheti a számítógépén 
tárolt videofelvételeket és képeket.

DLNA hálózati kapcsolat

A DLNA hálózati kapcsolat könnyen 
elérhetővé teszi a számítógépén vagy otthoni 
hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat 
vagy filmeket. A DNLA protokollt támogató 
Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a 
kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa TV-
jét, házimozi-rendszerét vagy Blu-ray 
lemezjátszóját az otthoni hálózathoz, és 
hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező eszközön levő információhoz. Az 
intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő 
kezelői felületen egyetlen gombnyomással 
hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

IF díj
IF terméktervezési díj, 
2011
Az Ambisound 
technológiával rendelkező 
HTS9140 SoundBar 

házimozi-rendszer megoldást kínál arra az 
örökös dilemmára, hogyan lehet egy 
házimozi-rendszert úgy megtervezni, hogy 
a moziban megszokott surround hangzást 
és kiváló képminőséget nyújtsa 
hangszórók és kábelek rengetege nélkül. A 
készülék páratlanul karcsú, a mélységét és 
magasságát tekintve is. Az érintőgombok a 
készülék tetején találhatók, hogy ne 
zavarják a tévézés élményét. Az előlap 
ívelt, hogy az irányított Ambisound 
hangszórók virtuális surround hangzása 
optimális legyen. A fényes króm- és 
alumíniumborításnak köszönhetően ez az 
elegáns, mégis nagy teljesítményű készülék 
tökéletesen illik a nappali hangulatához.

Red dot díj
Red dot terméktervezési díj, 2011
„Értelem és egyszerűség”: ez a Philips 
mottója. Ennek jegyében készült az 
Ambisound technológiával ellátott 
SoundBar házimozi-rendszer, amelyben 
már nyoma sincs a hagyományos 5.1-es 
házimozik zavaró hangszóró- és 
kábelrengetegének. A Philips remek 
Ambisound technológiája, mely a 
pszichoakusztikus újítás mellett a pontos 
meghajtó elhelyezésről is gondoskodik, 
valóban magával ragadó, moziélményhez 
hasonló, surround hangzást nyújt egyetlen 
hangszórópulttal. Ehhez a zseniális 
technológiához nem kevésbé intelligens 
kivitel is párosul. A HTS9140 kifinomult, 
minimalista stílusú, erezett alumínium és 
fekete borítása bármilyen 
lakásberendezéshez illik.
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: DCK3060 dokkoló (iPod/

iPhone), STS1100 asztali állvány, STS1300 
padlóállvány, WUB1110 Wi-Fi USB adapter

• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, 
HDMI kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, Hálózati 
tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlő, 2 csavar falra szereléshez, Felhasználói 
kézikönyv, Fali tartószerkezet, Nemzetközi 
garancialevél

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 112 - 320 kb/s

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, AVCREC, BD, BD 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Képek: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság
• Hozzáférés a tartalomhoz: DLNA, Net TV, Igény 

szerinti videó (Video on Demand)*
• Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 Link, USB-vel
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Komponens 

videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai 
bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, 
Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet 
(ARC), iPod/iPhone dokkolócsatlakozó, 
Mélynyomó-kimenet, Wi-Fi USB

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat 

támogatása, Audio visszirányú csatorna, 
Automatikus audiobemenet-feltérképezés, 
Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy 
gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna 
(ARC), Deep Color

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 955 x 155 x 96 mm
• A főegység tömege: 6,6 kg
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 397 x 342 mm
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Mélynyomó tömege: 6,03 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 1040 x 400 x 390 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 21 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Beépítve a főegységbe, 2 db 

integrált középsugárzó, 4 db integrált surround 
sugárzó

• Meghajtók középsugárzónként: 1 db 2,5"-es 
szélessávú hangszóró

• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 
000 Hz

• Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Meghajtók surround sugárzónként: 2 db 2,5"-es 

szélessávú hangszóró
• Surround hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 

20 000 Hz
• Surround hangsugárzók impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 150 MHz
• Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 115 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,22 W

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, 

Hagyományos, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Hírek, 
Rock, Sport

• Frekvenciaátvitel: 20 – 20 k Hz
• Jel-zaj arány: > 65 dB
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Beszédkiemelő, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/
közép/mély hangok szabályozása

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

• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 600 W

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott audiocsatornák száma: 40
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM
•
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* A Synovate által 2010 novemberében Németországban végzett 
vásárlói hangtesztek alapján, melyek a Philipset egy vezető 
versenytársával hasonlították össze. Az adatok a Philips 
nyilvántartásában megtalálhatók.

* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on 
Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a 
www.philips.com/blu-ray oldalra.

http://www.philips.com

