
 

 

Philips
SoundBar hjemmebiograf 
med Ambisound

Blu-ray-afspilning i 3D

HTS7140
Overlegen surroundlyd uden støj

Besat af lyd
Fordyb dig i biograflignende multikanals surroundlyd uden at være omgivet af højttalere 
og ledninger. Philips SoundBar med Ambisound indeholder et komplet 
hjemmebiografsystem, inklusive Blu-ray-afspilning i High Definition, i en enkelt enhed.

Den ultimative oplevelse af lyd
• Ambisound til surroundlyd med færre højttalere
• Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Designet til at forbedre din bolig
• Slankt og elegant design i børstet metal-finish
• SoundBar-design, der passer bedst til et fladskærms-TV på mindst 102 cm (40")

Tilslut og nyd al din underholdning
• Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
• BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold



 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 TrueHD og DTS HD
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio 
Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine 
Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set 
umulig at skelne fra studie-masteren, så du 
kommer til at høre det, skaberne af værket 
ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og 
DTS-HD Master Audio Essential fuldender din 
high definition-underholdningsoplevelse.

SoundBar-design (102 cm (40"))

SoundBar giver enhver stue lidt finesse. Selvom 
den er designet til at passe til et fladskærms-TV 
på 102 cm (40") eller større, er den en fin 
følgesvend til ethvert fladskærms-TV - så det 
matcher dit interiør og din livsstil.

Full HD 3D Blu-ray

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med 
et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den 
nyeste generation af hurtigskiftende 
skærmbilleder for at give ægte dybde og 
realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full 
HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, 
når du ser disse billeder gennem specielle 
briller, der er timet til at åbne og lukke højre 
og venstre linse synkront med de skiftende 
billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på 
Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj 
kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret 
lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

BD-Live (profil 2.0)

BD-Live udvider din high definition-verden 
endnu mere. Modtag opdateret indhold ved 
blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. 
Spændende nye ting som eksklusivt indhold, 
der kan downloades, live-begivenheder, live-
chats, spil og online-shopping venter dig. Rid 
med på high definition-bølgen med Blu-ray-
afspilning og BD-Live

Slankt og elegant design

Slankt og elegant design i børstet metal-finish

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
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Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, 

FM-antenne, HDMI-kabel, Lynhåndbog, 
Fjernbetjening, Brugervejledning, 
Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

• Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dock til iPod, 
STS1100 Bordstander, STS1300 Gulvstander

Audio Playback
• MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
• Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev, MP3 
CD, WMA-CD

Højttalere
• Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Subwoofer-impedans: 4 ohm
• Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
• Centerhøjttaler-enheder: 2,5" Full-Range
• Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
• Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 

20.000 Hz
• Surround-højttalerdrivere: 2,5" Full-Range
• Surround-højttalerimpedans: 6 ohm
• Frekvensområde for surroundhøjttalere: 150 - 

20.000 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 line-in, 

Højhastigheds-USB
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Koaksial 

digital indgang, Komponent-videoudgang, 
Composite video-udgang (CVBS), Tilslutningsstik, 
Ethernet, FM-antenne, HDMI 1.4 output (ARC), 
Optisk digital indgang, Subwoofer-udgang

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

1040 x 400 x 390 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 955 x 155 x 96 mm
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

196 x 397 x 342 mm

• Vægt: 6,4 kg
• Subwoofers vægt: 6,03 kg
• Vægt inkl. emballage: 20,9 kg

Billede/display
• Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), 

Video-upscaling
• D/A-konverter: 12 bit, 150 MHz

Strøm
• Standby-strømforbrug: < 0,22 W
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
• Strømforbrug: 115 dB W

Lyd
• Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Dolby 

Virtual-højttaler, Night-indstilling
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Ambisound, Dolby TrueHD
• Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, 

Drama, Spil, Jazz, Nyheder, Fest, Rock, Sport
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Signal/støjforhold: >65 dB
• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 500 W

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG, GIF
• Billedforbedring: Rotér, Diasshow med 

musikafspilning, Zoom
• Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Antal forudindstillede lydkanaler: 40

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, 

MPEG-2, AVCHD, avi, MKV, MPEG-4, WMV, XviD
• Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD, 
BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flash-drev

• Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
•

HTS7140/12

Specifikationer
Hjemmebiograf med SoundBar
Blu-ray-afspilning i 3D

* På baggrund af forbrugerlydtest gennemført af Synovate i november 
2010 i Tyskland kontra en førende konkurrent. Data i arkiv.
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