
 

 

Philips
Hjemmebiografhøjttalere 
med Ambisound

HTS7111
Få overlegen 5.1 surround-lyd på dit TV

Besat af lyd
Få overlegen surround-lyd på dit TV uden kabelrod. Philips SoundBar med Ambisound 
giver dig mulighed for at se fantastisk TV- og filmunderholdning via din Blu-ray- eller DVD-
afspiller med biograflignende surround-lyd i flere kanaler.

Fantastisk lytteoplevelse
• Ambisound til surroundlyd med færre højttalere
• Dolby Digital og DTS for fantastisk surround-lyd
• 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Designet til at forbedre din biograf derhjemme
• SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 102 cm (40")
• Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
• Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Nyd al din underholdning - helt enkelt
• HDMI-hub til tilslutning af HDMI-enheder for at få fantastisk lyd og billeder
• Tilslut nemt dit TV via et enkelt HDMI-kabel
• Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller



 Ambisound

Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt 
omsluttende multikanals surroundlyd fra færre 
højttalere. Den laver en fordybende 5.1 
lydoplevelse uden begrænsninger pga. 
siddeposition, rummets form eller størrelse, 
og der er intet rod fra flere højttalere og 
kabler. Med den kombinerede effekt af 
psykoakustiske fænomener, kildebehandling og 
placering af driveren i en præcis vinkel, giver 
Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

Dolby Digital og DTS

Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og 
dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi 
Dolby Digital og DTS Digital Surround 
forbedrer digital musik og video og giver det et 
løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd 
fra din hjemmebiografhøjttaler.

300 W RMS-effekt

300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til 
film og musik

Touch panel til afspilning

Intuitiv touch panel-betjening giver dig 
mulighed for at indstille lydstyrken og andre 
afspilningsindstillinger ved at trykke på det 
berøringsfølsomme frontpanel.

Fleksibel placering

Dette alsidige hjemmebiografsystem kan 
placeres hvor som helst. Ligegyldigt om det er 
på en TV-stander, et bord eller monteret på 
væggen, så ser produktet flot ud og fungerer 
uden kompromis. For en gangs skyld 
bestemmer du selv, hvordan dit hjem skal se 
ud, uden at du skal opgive en fantastisk 
hjemmebiografoplevelse.

HDMI-hub

Med HDMI-hub får du flere HDMI-porte, så du 
bekvemt kan slutte andre enheder, f.eks. din 
spilkonsol eller HD set-top boks, til din 
hjemmebiograf. Når du tilslutter enheder via 
HDMI-hub, kan du nyde HD-lyd og -billeder i 
al din underholdning.

Tilslut nemt dit TV

Tilslut nemt dit TV via et enkelt HDMI-kabel

Perfekt match til TV* i Philips 7000-
serien
Perfekt match til TV i Philips 7000-serien
Gør din biografoplevelse derhjemme 
mere intens med et matchende TV fra 
Philips 7000-serien 2011. 3D-TV 
kombinerer kraftfulde LED-billeder og 
Ambilight for at levere en overvældende 
filmoplevelse i 3D. Både TV og 
hjemmebiograf kan betjenes med bare én 
fjernbetjening, og kombinationen sikrer 
den bedste billed- og lydydelse med Philips 
Easylink via HDMI. Derudover er de 
begge designet med samme materialer og 
finish, der giver et perfekt visuelt match!

iF Design Award 2012
iF Design Award blev 
etableret i 1953 og er i dag 
den mest eftertragtede 
designpris.
Hjemmebiografen med 

SoundBar og Ambisound HTS7111 giver 
stil til hjemmeunderholdning. Den leverer 
fremragende lyd fra færre højttalere - 
takket være Ambisound. Dens utroligt 
tynde bjælke passer også perfekt til 
ethvert fladskærms-TV. Med 
berøringsknapper, finish i børstet metal, 
buede metalgitre og forkromede 
driverringe giver den dit hjem et 
forførende elegant look.
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Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: 2,5 cm skrue x 8, DCK3060 

Dockingstation til iPod/iPhone, STS1100 
Bordstander, STS1300 Gulvstander, Vægstik x 8

• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Music 
iLINK-kabel, Netledning, Lynhåndbog, 
Fjernbetjening, Brugervejledning, Vægbeslag, 
Globalt garantibevis

Matchende Philips-TV*
• 7000-serie 2D: 42PFL7406
• 7000-serie 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 

55PFL7606

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital 

koaksial indgang, Digital optisk indgang, HDMI IN 
1, HDMI IN 2, HDMI 1.4 output (ARC), 
Dockingstation iPod/iPhone

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby 
med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, 
System-standby

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 945 x 108 x 86 mm
• Vægt for hovedenhed: 3,8 kg
• Subwoofer (B x H x D): 192 x 447 x 253 mm
• Subwoofers vægt: 4,4 kg
• Subwoofer-kabellængde: 3 m
• Emballage (B x H x D): 1010 x 248 x 452 mm
• Vægt inkl. emballage: 13 kg

Højttalere
• Højttalertyper: 2 indbyggede centerhøjttalere, 4 

indbyggede surroundhøjttalere
• Antal drivere pr. centerhøjttaler: 1 x 2,5" full-range 

basenhed
• Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 

20.000 Hz
• Centerhøjttaler-impedans: 6 ohm
• Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 2 x 2,5" 

bredspektrede basenheder
• Frekvensområde for surroundhøjttalere: 150 - 

20.000 Hz
• Surround-højttalerimpedans: 3 ohm
• Subwoofer-type: Passiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwoofer-impedans: 6 ohm

Strøm
• Strømforbrug: 55 W
• Strømforsyning: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz, 

50 Hz
• Standby-strømforbrug: <1 W

Lyd
• Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, 

Original
• Lydforbedring: Ambisound, Automatisk 

lydstyrkejustering, Dialogforbedring, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, Night-
indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
• Centerhøjttaleroutput: 40 W x 2
• Udgangseffekt i surround-højttaler: 35 W x 4
• Subwooferoutput: 80 W
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W
•

HTS7111/12
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* Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra 
Philips.
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