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Philips SoundBar
Home Theater cu 
Ambisound

Redare Blu-ray 3D

HTS9140
Sunet surround superior, fără dezordine

Obsedat de sunet
Peste 80% dintre persoanele care au acceptat provocarea sunetului* preferă Philips 
Ambisound. Philips SoundBar cu Ambisound încorporează un sistem home theater 
complet, inclusiv redare Blu-Ray Disc 3D la înaltă definiţie într-o singură unitate.

Experienţă audio excelentă
• Ambisound pentru sunet surround cu mai puţine boxe
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design subţire și premium în aluminiu lustruit de înaltă calitate
• Cea mai bună asociere a designului SoundBar cu un televizor cu ecran plat de 102 cm (40") sau 

mai mare

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă
• Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizorul dvs.
• DLNA Network Link pentru a vă bucura de muzică și de clipuri video de pe PC



 Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet 
surround multicanal bogat din mai puţine 
difuzoare. Aceasta oferă o experienţă 
impresionantă a sunetului 5.1 fără 
constrângerile impuse de poziţia de ședere, 
forma și dimensiunile camerei și fără confuzia 
implicată de un număr mare de difuzoare și 
cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor 
psihoacustice, al procesării array și al 
poziţionării unităţilor sub anumite unghiuri, 
Ambisound furnizează mai mult sunet din mai 
puţine difuzoare.

Blu-ray Full HD 3D

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. 
sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D 
utilizează dispozitive de comutare rapidă de 
ultimă generaţie pentru profunzime naturală și 
realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. 
Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentilele din stânga și din dreapta în 
sincronizare cu imaginile alternative, se creează 
experienţa de vizionare Full HD 3D. Versiunile 
de filme premium 3D pe BluRay oferă o 
selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-
ray asigură de asemenea sunet surround 
necomprimat pentru o experienţă audio 
incredibil de reală.

Philips Net TV cu Wi-Fi

Experimentaţi o selecţie bogată de servicii 
online cu Net TV. Bucuraţi-vă de filme, imagini, 
divertisment & informaţii și alte conţinuturi 
online direct pe televizor oricând doriţi. 
Conectaţi sistemul home theater direct la 
reţeaua la domiciliu prin conexiune ethernet, 
navigaţi și selectaţi ce doriţi să urmăriţi cu 
telecomanda televizorului. Meniul Philips vă 
oferă acces la servicii Net TV populare 
potrivite pentru ecranul televizorului. În plus, 
cu reţeaua PC certificată DLNA puteţi viziona 
clipuri video sau accesa imagini stocate pe 
calculator utilizând telecomanda televizorului.

DLNA Network Link

DLNA Network link asigură acces facil la 
fotografii personale, muzică, clipuri video sau 
filme de pe PC sau de pe reţeaua la domiciliu. 
Utilizează conexiune Ethernet (LAN) cu 
protocol DLNA care asigură că produsele 
certificate DLNA vor lucra perfect împreună. 
Prin conectarea televizorului, sistemului home 
theater sau playerului Blu-ray Disc la reţeaua 
de domiciliu, veţi putea accesa informaţii de pe 
toate dispozitivele certificate DLNA. Vă puteţi 
accesa lumea divertismentului printr-o simplă 
apăsare de buton cu interfaţa intuitivă pentru 
utilizator, care este proiectată pentru navigare 
facilă.

Premiul iF
Premiul iF: design de 
produs 2011
Home Theater Soundbar 
cu Ambisound HTS9140 
rezolvă problema de 

design a obţinerii unui sunet surround de 
calitate cinematografică și a unei calităţi 
excelente a imaginii de la un sistem Home 
Theater fără păienjenișul de cabluri și 
boxe multiple. Dispozitivul este extrem 
de subţire, atât pe adâncime, cât și pe 
înălţime. Comenzile tactile sunt dispuse 
deasupra dispozitivului, pentru a nu vă 
distrage în timp ce priviţi la televizor. 
Partea frontală este curbată pentru a 
optimiza sunetul surround virtual de la 
difuzoarele Ambisound înclinate. 
Utilizarea de crom strălucitor și aluminiu 
este o completare elegantă, dar puternică, 
pentru camera dvs. de zi.

premiul Punctul roșu
premiul Punctul roșu: design de produs 
2011
Rezumând motto-ul Philips, “Sense and 
Simplicity”, sistemul Home Theater 
SoundBar cu Ambisound a fost conceput 
pentru a rezolva provocarea păienjenișului 
de cabluri și difuzoare, care este asociate 
cu sistemele Home Theater 5.1 
convenţionale. Tehnologia de ultimă 
generaţie Ambisound Philips, prin inovare 
psihoacustică și cu o poziţionare precisă a 
driverelor, oferă o experienţă sonoră cu 
adevărat captivantă, cinematografică într-
o singură bară. Această tehnologie 
inteligentă este susţinută de un design la 
fel de inteligent. HTS9140 dispune de o 
incintă sofisticată, minimalistă, într-o 
combinaţie de aluminiu mat și negru, care 
se potrivește în orice decor.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Staţie de andocare 

DCK3060 pentru iPod/iPhone, Suport pentru masă 
STS1100, Suport de podea STS1300, Adaptor USB 
Wi-Fi WUB1110

• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu 
HDMI, Cablu Line-in MP3, Cablu de alimentare, 
Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă, 2 șuruburi 
pentru montare pe perete, Manual de utilizare, 
Suport de montare pe perete, Certificat de 
garanţie internaţională

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rate de biţi MP3: 112 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, AVCREC, BD, 

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

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate
• Acces la conţinut: DLNA, Net TV, Video la cerere*
• Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3, USB
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video 

Component, Ieșire video compozită (CVBS), 
Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, Priză antenă 
FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Mufă pentru staţie de 
andocare iPod/iPhone, Ieșire subwoofer, Wi-Fi 
USB

Confort
• EasyLink: Suport de subtitrare format 21:9, Audio 

Return Channel, Mapare intrare audio automată, 
Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, 
Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-
Trecere

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel, 
Deep color

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 955 x 155 x 96 mm
• Greutate unitate principală: 6,6 kg
• Subwoofer (l x î x A): 196 x 397 x 342 mm
• Lungime cablu subwoofer: 4 m
• Greutate subwoofer: 6,03 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 1040 x 400 x 390 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 21 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea 

principală, 2 difuzoare centrale integrate, 4 
difuzoare surround integrate

• Drivere per difuzor central: 1 woofer full range de 
2,5"

• Interval de frecvenţe boxă centrală: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor central: 4 ohm
• Drivere per difuzor surround: 2 woofere full range 

de 2,5"
• Interval de frecvenţă difuzor surround: 150 - 

20k Hz
• Impedanţă difuzor surround: 6 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 150 MHz
• Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 

i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 115 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,22 W

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 96k Hz
• Setări egalizator: Acţiune, Clasic, Concert, Dramă, 

Jocuri, Jazz, Știri, Rock, Sport
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 mii Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Îmbunătăţire dialog, Dolby 
Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mod 
Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas

• Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby 
Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS 
Digital Surround, DTS Es, Audio de rezoluţie înaltă 
DTS-HD, Rezoluţie master DTS-HD

• Putere totală (RMS) la 30% THD: 600 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Număr de canale audio presetate: 40
• RDS: Nume post de radio
• Benzi pentru tuner: FM
•
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* Pe baza testelor de sunet efectuate în rândul consumatorilor de 
către Synovate în luna noiembrie 2010, în Germania, având ca 
termen de comparaţie o companie concurentă de vârf. Datele se 
regăsesc în fișier.

* Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în ţara dvs., vă 
rugăm să vizitaţi www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

