
 

 

„Philips“
„SoundBar“ namų kino 
sistema su „Ambisound“

„Blu-ray“ 3D atkūrimas

HTS9140
Puikiausias garsas be jokių nepatogumų

Sužavėti garsų
Daugiau nei 80 % žmonių, dalyvavusių apklausoje*, pirmenybę teikė „Philips Ambisound“. 
„Philips SoundBar“ su „Ambisound“ yra universali namų kino sistema, įskaitant aukštos 
raiškos 3D „Blu-ray“ diskų įrašų perklausą, viename įrenginyje.

Neprilygstamas klausymosi pojūtis
• „Ambisound“ erdviniam garsui iš kelių garsiakalbių
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• Plonas ir aukštos kokybės dizainas su šlifuotu aliuminiu
• „SoundBar“ dizainas geriausiai dera su 102 cm (40 in) arba didesniais plokščiais televizoriais

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
• „Philips Net TV“ su Wi-Fi internetinėms paslaugoms jūsų televizoriuje
• DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais



 „Ambisound“

„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį 
daugiakanalį erdvinį garsą iš keleto garsiakalbių. 
Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą nepriklausomai 
nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar 
dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. 
Sujungus psichoakustikos reiškinių efektą, 
masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį 
įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso 
iš kelių garsiakalbių.

„Full HD 3D Blu-ray“

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo 
svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. 
„Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai 
persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką 
gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD 
skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius 
akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie 
keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir 
užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos 
kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – 
didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. 
Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą 
erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus 
pojūčius.

„Philips Net TV“ su Wi-Fi

Išbandykite internetines paslaugas su „Net 
TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-
pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiai savo 
televizoriuje bet kuriuo metu. Paprasčiausiai 
prijunkite savo namų kino teatro sistemą tiesiai 
prie savo namų tinklo per eterneto jungtį ir 
naršykite bei pasirinkite, ką norite žiūrėti, 
naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. 
„Philips“ meniu leidžia prisijungti prie 
populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų 
televizoriaus ekrane. Be to, su DLNA 
sertifikuotu kompiuterio tinklu galite žiūrėti 
vaizdo įrašus ir pasiekti vaizdus, saugomus jūsų 
kompiuteryje, naudodami nuotolinio valdymo 
pultą.

DLNA tinklo sąsaja

DLNA tinklo sąsaja siūlo lengvą priėjimą prie 
asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar 
filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji 
naudojasi eterneto (LAN) jungtimi su DLNA 
protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA 
sertifikuoti produktai veiks kartu 
nepriekaištingai. Sujungdami televizorių, namų 
kino teatro sistemą ir „Blu-ray“ diskų grotuvą 
prie namų tinklo, galėsite pasiekti informaciją iš 
DLNA sertifikuotų prietaisų. Galite mėgautis 
pasaulio pramogomis vienu mygtuko 
paspaudimu su intuityvia vartotojo sąsaja, 
skirta lengvam naršymui.

iF apdovanojimas
iF apdovanojimas: 
produkto dizainas 2011
„Soundbar“ namų kino 
teatras su „Ambisound 
HTS9140“ išsprendžia 

dizaino mįslę kaip pasiekti kokybišką filmo 
erdvinį garsą ir puikią vaizdo kokybę namų 
kino teatro sistemoje, atsisakant 
gremėzdiškų garsiakalbių ir laidų. 
Prietaisas yra itin mažas ir žemas. Jutikliniai 
valdymo mygtukai yra prietaiso viršuje, 
todėl tai neatitraukia nuo to, kas rodoma 
per televizorių. Priekis yra išlenktas 
siekiant optimizuoti virtualų garsą 
lenktuose „Ambisound“ garsiakalbiuose. 
Itin blizgaus chromo ir aliuminio 
panaudojimas suteikia elegantiškumo ir 
galingumo jūsų kambariui.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Priedai
• Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/

iPhone“, STS1100 stalo stovas, STS1300 grindų 
stovas, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris

• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, 
HDMI laidas, MP3 linijos laidas, Maitinimo laidas, 
Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, 
Sraigtai sieniniam montavimui x2, Vartotojo 
vadovas, Sieninis kronšteinas, Tarptautinės 
garantijos lapas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: AVCHD, AVCSD, „DivX 

Ultra“, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 

PAL

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / 

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, 

mpg, WMV

Prijungimo galimybė
• Prieiga prie turinio: DLNA, Net TV, Video pagal 

pareikalavimą*
• Priekinės / šoninės jungtys: MP3 sąsaja, USB
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė 
įvestis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, 
Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis 
(ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, Žemų dažnių 
kolonėlės išvestis, Wi-Fi USB

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis 
garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ 
Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, 
Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio 
valdymo pultas - „Passthrough“

• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), 
„Deep Colour” funkcija

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 955 x 155 x 

96 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 6,6 kg

• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 397 x 
342 mm

• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,03 kg
• Pakuotė (P x A x G): 1040 x 400 x 390 mm
• Svoris su pakuote: 21 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame 

prietaise, 2 integruotos centrinės kolonėlės, 4 
integruotos erdvinės kolonėlės

• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in viso 
diapazono garsiakalbis

• Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 
20k Hz

• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 in viso 

diapazono garsiakalbiai
• Erdvinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• Erdvinės kolonėlės varža: 6 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 150MHz
• Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 

k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 115 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,22 W

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 96k Hz
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, „Classic“, 

Koncertas, Drama, Žaidimai, Džiazas, Žinios, 
Rokas, Sportas

• Dažninė charakteristika: 20 - 20k Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „Dolby 
Digital Prologic II“, „DoubleBASS“, „FullSound“, 
Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių 
reguliavimas

• Garso sistema: „Ambisound“, „Dolby Digital“ 5.1, 
„Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 96/
24, DTS „Digital Surround“, dts ES, DTS-HD 
aukštos raiškos garsas, DTS-HD „Master 
Resolution“

• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 600 W

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Iš anksto nustatomų kanalų skaičius: 40
• RDS: Stoties pavadinimas
• Imtuvo diapazonas: FM
•
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* * Duomenys pateikti remiantis vartotojų nuomone, išsakyta garso 
palyginimo testo metu, kurį 2010 m. lapkričio mėn. Vokietijoje atliko 
„Synovate“ lygindama su geriausiais konkurentais. Duomenys faile.

* Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra 
jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

