
 

 

Philips
SoundBar hjemmebiograf 
med Ambisound

Blu-ray-afspilning i 3D

HTS9140
Overlegen surroundlyd uden støj

Besat af lyd
Over 80 % af de personer, der deltog i lydudfordringen*, foretrak Philips Ambisound. 
Denne Philips SoundBar med Ambisound inkorporerer et komplet 
hjemmebiografsystem, inklusive 3D 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 design i børstet aluminium i topkvalitet
• 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
• Philips Net TV med Wi-Fi giver populære onlinetjenester til dit TV
• DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille musik og video fra din PC



 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.

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.

Philips Net TV med Wi-Fi

Oplev det store udvalg af onlinetjenester med 
Net TV. Nyd film, billeder, infotainment og 
andet onlineindhold direkte på dit TV, når du 
vil. Du skal bare tilslutte dit 
hjemmebiografsystem direkte til dit 
hjemmenetværk via Ethernet-forbindelsen og 
navigere til og vælge, hvad du vil se, med 
fjernbetjeningen. Philips-menuen giver adgang 
til populære Net TV-tjenester til netop dit TV. 
Med et DLNA-certificeret PC-netværk kan du 
også se videoer eller billeder, der er lagret på 
din computer, ved at bruge fjernbetjeningen.

DLNA-netværksforbindelse

DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang 
til personlige fotos, musik, video eller film på 
din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen 
bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-
protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede 
produkter kan fungere sammen uden 
problemer. Hvis du tilslutter TV, 
hjemmebiograf eller Blu-ray-afspiller til dit 
hjemmenetværk, kan du få adgang til 
oplysninger fra alle DLNA-certificerede 
enheder. Du kan få adgang til en verden af 
underholdning blot ved at trykke på en knap i 
den intuitive brugergrænseflade, der er 
designet til nem søgning.

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.

iF Award
iF Award: produktdesign 
2011
Soundbar-
hjemmebiografen med 
Ambisound HTS9140 

løser designproblematikken omkring, 
hvordan man opnår lyd i biografkvalitet og 
fremragende billedkvalitet fra et 
hjemmebiografsystem uden højttaler- og 
kabelkvalitet. Enheden er forbløffende 
slank i både dybden og højden. 
Berøringskontrollerne er integreret i den 
øverste del af enheden, således at den ikke 
fjerner opmærksomheden fra det, der 
foregår på TV'et. Fronten er bølget for at 
optimere den virtuelle surroundlyd fra de 
vinklede Ambisound-højttalere. Brugen af 
højglanspoleret krom og aluminium gør 
løsningen til et elegant men kraftfuldt 
supplement til din stue.

Red Dot Award
Red Dot Award: produktdesign 2011
SoundBar Home-hjemmebiografen med 
Ambisound hylder Philips' motto "Sense 
and Simplicity" og er designet til at løse 
den udfordring, der er forbundet med 
højttaler- og kabelrod, der kendetegner 
5.1-hjemmebiografer. Philips' 
banebrydende Ambisound-teknologi 
bestående af psykoakustisk innovation og 
præcis driverplacering leverer en 
rendyrket, biograflignende 
surroundlydoplevelse i en enkelt bjælke. 
Denne intelligente teknologi ledsages af et 
ligeså gennemtænkt design. HTS9140 har 
et sofistikeret, minimalistisk kabinet i 
børstet sort aluminium has, der passer 
perfekt ind i enhver indretning.
HTS9140/12

Vigtigste nyheder
SoundBar hjemmebiograf med Ambisound
Blu-ray-afspilning i 3D



Udgivelsesdato  
2015-08-21

Version: 25.2.12

12 NC: 8670 000 59454
EAN: 87 12581 52158 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til 

iPod/iPhone, STS1100 Bordstander, STS1300 
Gulvstander, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-
antenne, HDMI-kabel, MP3 line-in-kabel, 
Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Skruer til 
vægbeslag x 2, Brugervejledning, 
Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Audio Playback
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bit-hastigheder: 112 - 320 kbps

Stillbilledafspilning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressiv, PNG
• Billedforbedring: Rotér, Diasshow med 

musikafspilning, Zoom

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD
• Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Medier til optisk afspilning
• Diske, der kan afspilles: AVCHD, AVCREC, BD, 

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

Filformat
• Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
• Billede: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilslutningsmuligheder
• Adgang til indhold: DLNA, Net TV, Video on 

Demand*
• Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 Link, USB
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, 

Komponent-videoudgang, Composite video-
udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital 
optisk indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, 
Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output 
(ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Subwoofer-
udgang, Wi-Fi USB

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af 

undertekster til 21:9-format, Audio Return 
Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, 
Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby 
med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

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

Mål
• Hovedenhed (B x H x D): 955 x 155 x 96 mm

• Vægt for hovedenhed: 6,6 kg
• Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
• Subwoofer-kabellængde: 3 m
• Subwoofers vægt: 6,03 kg
• Emballage (B x H x D): 1.040 x 400 x 390 mm
• Vægt inkl. emballage: 21 kg

Højttalere
• Højttalertyper: Integreret i hovedenhed, 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: 4 ohm
• Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 2 x 2,5" 

bredspektrede basenheder
• Frekvensområde for surroundhøjttalere: 150 - 

20.000 Hz
• Surround-højttalerimpedans: 6 ohm
• Subwoofer-type: Passiv
• Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwoofer-impedans: 4 ohm

Billede/display
• D/A-konverter: 12 bit, 150 MHz
• Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 

Progressiv scanning, Video-upscaling

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

Lyd
• D/A-konverter: 24 bit, 96 kHz
• Equalizer-indstillinger: Action, Classic, Koncert, 

Drama, Spil, Jazz, Nyheder, Rock, Sport
• Frekvenskurve: 20 - 20k Hz
• Signal/støjforhold: >65 dB
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

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

• Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby 
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS 
Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High 
Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution

• Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 600 W

Tuner/modtagelse/transmission
• Antal forudindstillede lydkanaler: 40
• RDS: Stationsnavn
• Tunerbånd: FM
•
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* På baggrund af forbrugerlydtest gennemført af Synovate i november 
2010 i Tyskland kontra en førende konkurrent. Data i arkiv.

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land 
ved at besøge www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

