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Nieuw Philips SoundBar homecinemasysteem voor subliem surround sound in de 
huiskamer 
Met Net TV nog meer content te bekijken en te beluisteren 
 
Amsterdam – Vul je huiskamer met een adembenemend geluid zoals in de bioscoop, 
dankzij het nieuwe Philips SoundBar homecinemasysteem met Ambisound. Met state-
of-the-art technologie in combinatie met een buitengewoon multi-channel surround 
geluid brengt dit Philips SoundBar homecinemasysteem met Ambisound een 
ongeëvenaarde meeslepende bioscoopervaring thuis voor een ontspannende avond, 
zonder dat er meerdere luidsprekers of kluwen kabels aan te pas komen. 
 
Het elegante systeem, met slank en hoogstaand design, beschikt over de meest recente 
hoge definitie technologie en tovert je huiskamer om tot een echte bioscoop. De 
Soundbar met Ambisound biedt eigenschappen van topkwaliteit, zoals weergave van 
blu-raydiscs en aanraaktoetsen, en levert een onderdompelende 5.1 klankbeleving af in 
elke luisterpositie, ongeacht de vormgeving van je interieur. Of je huiskamer klein of 
groot is, de klank wordt door heel de kamer gestuurd om een breder klankveld te 
creëren dat de volledige ruimte vult. Door de combinatie 
van psycho-akoestische effecten, de vectoriele 
signaalverwerking en de precieze positionering van de 
driver in een specifieke hoek, biedt de Philips SoundBar 
met Ambisound een krachtigere klank met minder 
luidsprekers. Zo geniet je van superieure klank, zonder 
de nadelen van meerdere speakers en kabels. 
 
Met de innovatieve Philips SoundBar met Ambisound 
krijg je ook draadloos toegang tot online content met behulp van de optionele WiFI USB-
adapter, en kun je via je thuisnetwerk genieten van je mediabestanden op aangesloten 
apparaten, zoals de computer. Een andere optie is de toegang tot een rijke selectie van 
online diensten, via de ingebouwde Net TV-dienst. 
 
SoundBar is een complete homecinema oplossing die elegant bij elke platte televisie 
past. Voor ultiem gebruiksgemak kun je zowel je Philips SoundBar met Ambisound als 
de Philips televisies uit de 8000-serie bedienen met één enkele afstandsbediening en 
ingebouwde menustructuur. Deze perfecte combinatie van hoogstaande geluidskwaliteit 
en een hoogstaande televisie met bij elkaar passende designelementen, staat garant 
voor een sensationele filmbeleving. 
 
De Philips SoundBar met Ambisound is tegelijk heel milieuvriendelijk en verbruikt in 
stand-by minder dan 0,3 W. Er wordt ook gebruikgemaakt van plantaardige inkten en het 
buffermateriaal voor de verpakking is gemaakt van gerecycleerde papierpulp. Of je nu 
naar een klassieke dvd, een blu-raydisc of een gedownloade film kijkt, dan wel door je 
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mp3-collectie bladert of naar je favoriete cd luistert, de Philips SoundBar met Ambisound 
biedt je keer op keer een ongelooflijke authentieke en onvergetelijke luisterbeleving. 
 
 
Philips Soundbar homecinemasysteem met Ambisound (HTS9140) 
Ultieme luisterbeleving 
• Ambisound-technologie voor een surroundklank met minder luidsprekers 
• DTS-HD en Dolby TrueHD voor een hifi-surroundklank  
 
Ontworpen om je leefruimte te verfraaien  
• SoundBar design dat optimaal bij een flatscreen van 40" of groter past  
• Dun en hoogstaand design in geborsteld aluminium van topkwaliteit  
 
Sluit aan en geniet van al je entertainment 
• Weergave van blu-raydiscs voor scherpe beelden in Full HD 1080p 
• Wireless Network-compatibel*, voor een makkelijke toegang tot entertainmenti  
• DLNA-netwerkverbinding om te genieten van muziek en video's van je pc  
• Net TV voor populaire diensten op je tv  
 
De HTS9140 is vanaf mei beschikbaar voor de marktadviesprijs van €1199,- 
 
* De WiFi USB-adapter wordt afzonderlijk verkocht en is verkrijgbaar op 
www.shop.philips.com. 

- Einde - 
 

Meer productinformatie is terug te vinden op www.philips.com/sound (vanaf 1 mei 2010) 
                                                
i
 * De Wifi USB-adapter wordt afzonderlijk verkocht op www.shop.philips.com 
 

Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal: 
Saskia Maas 
PR manager, Philips Consumer Lifestyle 
Email: saskia.maas@philips.com 
Tel : 040-2785030 
 
Over Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met 
een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 
lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, 
die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn 
merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 
werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 
miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en 
amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, 
scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum.   
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