
 

 

Philips
Domáce kino Soundbar s 
Ambisound

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

HTS9140
Fantastický priestorový zvuk bez spleti káblov
Posadnutí zvukom
Vyše 80 % ľudí, ktorí hodnotili zvuk*, dáva prednosť technológii Ambisound od spoločnosti Philips. 

Philips SoundBar s technológiou Ambisound v sebe ukrýva plnohodnotný systém domáceho kina a 

dokáže pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok z prehrávania diskov 3D Blu-Ray 

vo vysokom rozlíšení.

Dokonalý poslucháčsky zážitok
• Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Tenký a špičkový dizajn v brúsenom hliníku vysokej kvality
• Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• Philips Net TV cez sieť Wi-Fi pre služby online priamo v TV
• Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si hudbu a videá z počítača



 Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne 
obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z 
menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje 
pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez 
obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo 
veľkosti miestnosti a bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Prostredníctvom kombinovaného 
efektu psychoakustického fenoménu, 
priestorového spracovania a presného 
nasmerovania budičov Vám Abisound dodáva 
viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Full HD 3D Blu-ray

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo 
vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. 
Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu 
generáciu technológie pripínania obrazov, 
takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD 
rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento 
obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky 
otvárali a zatvárali synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom 
kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania 
filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký 
výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray 
tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový 
zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne 
realistický poslucháčsky zážitok.

Philips Net TV cez sieť Wi-Fi

Zažite bohatý výber online služieb so službou 
Net TV. Vychutnajte si filmy, obrázky, zábavu s 
využitím informačných technológií a iný online 
obsah priamo na TV, a to všade, kde budete 
chcieť. Jednoducho pripojte domáce kino 
priamo k domácej sieti prostredníctvom 
ethernetového pripojenia a pomocou 
diaľkového ovládača televízora získate priamy 
prístup k želanému obsahu na sledovanie. 
Ponuka Philips Vám poskytuje prístup k 
populárnym službám Net TV, ktoré sú 
prispôsobené obrazovke Vášho TV. Okrem 
toho môžete prostredníctvom počítačovej 
siete s certifikáciou DLNA a pomocou 
diaľkového ovládania sledovať videá alebo 
prezerať obrázky uložené v počítači.

Pripojenie do siete DLNA

Pripojenie do siete DLNA umožňuje 
jednoduchý prístup k osobným fotografickým, 
hudobným alebo filmovým súborom vo vašom 
počítači alebo domácej sieti. Používa pripojenie 
k sieti Ethernet (LAN) s protokolom DLNA, 
ktorý zaistí bezproblémovú vzájomnú 
spoluprácu produktov s certifikáciou DLNA. 
Po pripojení vášho televízora, domáceho kina 
alebo prehrávača diskov Blu-ray k domácej 
sieti budete mať prístup k informáciám zo 
všetkých zariadení s certifikátom DLNA. 
Otvorí sa vám brána do sveta zábavy jedným 
stlačením tlačidla s intuitívnym používateľským 
rozhraním, ktoré je určené na jednoduché 
prehliadanie.

Ocenenie iF
Ocenenie iF: za dizajn 
produktu 2011
Domáce kino Soundbar s 
technológiou Ambisound 
HTS9140 rieši dizajnový 

hlavolam, ako dosiahnuť priestorový zvuk 
a vynikajúci obraz vo filmovej kvalite zo 
systému domáceho kina bez neporiadku 
spôsobeného viacerými reproduktormi a 
káblami. Toto zariadenie je výnimočne 
štíhle, do hĺbky aj na výšku. Dotykové 
ovládacie prvky sú umiestnené vo vrchnej 
časti zariadenia, aby neodvádzali 
pozornosť od deja na televíznej 
obrazovke. Predná časť je zakrivená, čím 
sa optimalizuje virtuálny priestorový zvuk 
z nasmerovaných reproduktorov 
Ambisound. Vďaka použitiu 
vysokolesklého chrómu a hliníka je to 
elegantný a pritom výkonný doplnok 
interiéru vašej obývačky.

Ocenenie Red Dot
Ocenenie Red Dot: dizajn produktu 2011
Domáce kino SoundBar, stelesňujúce 
motto spoločnosti Philips – „Dôvtip a 
jednoduchosť“ – so zvukom Ambisound, 
má konštrukciu, ktorá rieši náročnú úlohu 
odstránenie spleti reproduktorov a 
káblov, ktorá vzniká pri konvenčných 5.1-
kanálových domácich kinách. Spoločnosť 
Philips pomocou najmodernejšej 
technológie Ambisound 
psychoakustických inovácií a presného 
umiestnenia budičov vytvára podmaňujúci 
filmový zážitok s priestorovým zvukom 
vychádzajúcim z jediného zariadenia. Táto 
inteligentná technológia je doplnená 
rovnako inteligentným dizajnom. Model 
HTS9140 má dôvtipnú minimalistickú 
povrchovú úpravu z brúseného hliníka 
alebo čiernej farby, ktorá zapadne do 
každého interiéru.
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Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre 

iPod/iPhone, Podstavec na stôl STS1100, 
Podlahový stojan STS1300, Wi-Fi USB adaptér 
WUB1110

• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM 
anténa, Kábel HDMI, Vstupný kábel pre MP3, 
Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Diaľkové ovládanie, 2 skrutky pre upevnenie na 
stene, Manuál používateľa, Konzola pre upevnenie 
na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 112 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: AVCHD, AVCREC, BD, BD 

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

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť
• Prístup k obsahu: DLNA, Služba Net TV, Video na 

požiadanie*
• Predné/bočné konektory: Funkcia MP3 Link, USB
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video 

výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), 
Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, 
Konektory reproduktora Easy-Fit, Ethernet, 
Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), 
Konektor na dok pre iPod/iPhone, Výstup pre 
subwoofer, Wi-Fi USB

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo 

formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické 
mapovanie zvukových vstupov, Dynamická 
synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným 
dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, 
Prechod signálu prostredníctvom diaľkového 
ovládania

• Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), 
Deep Color

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 955 x 155 x 96 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 6,6 kg
• Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
• Hmotnosť subwoofera: 6,03 kg
• Balenie (Š x V x H): 1040 x 400 x 390 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 21 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou 

jednotkou, 2 integrované stredové reproduktory, 
4 integrované priestorové reproduktory

• Budiče na jednom stredovom reproduktore: 1 x 
2,5" širokopásmový basový reproduktor

• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 
20k Hz

• Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
• Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 2 x 

2,5" širokopásmové basové reproduktory
• Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 

150 - 20k Hz
• Impedancia priestorového reproduktora: 6 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm

Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bitov, 150 MHz
• Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie 
videa

Príkon
• Spotreba energie: 115 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,22 W

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bit, 96 kHz
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Dráma, Hranie, Jazz, Správy, Rock, Športy
• Frekvenčná odozva: 20 - 20-tisíc Hz
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, Zdokonalenie dialógov, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, 
Ovládanie výšok, stredov a basov

• Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital 5.1, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, 
DTS Digital Surround, dts ES, Zvuk s vysokým 
rozlíšením DTS-HD, Hlavné rozlíšenie DTS-HD

• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 600 W

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Počet predvolených zvukových kanálov: 40
• RDS: Názov stanice
• Pásma tuneru: FM
•
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* Na základe spotrebiteľských zvukových testov uskutočnených 
spoločnosťou Synovate v novembri 2010 v Nemecku, pri ktorých 
bola spoločnosť Philips porovnávaná s vedúcim konkurentom. Údaje 
sú archivované.

* Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej 
krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

