
 

 

Philips
Domácí kino 5.1 3D Blu-
ray

HDMI ARC a USB
1 000 W

HTB3540
Výkonný prostorový filmový 

zvuk s hlubokými basy
Systém domácího kina Philips HTB3540 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené 
reproduktory nabízí výkon 1 000 W s dvojitými basovými průduchy a přehrávání 3D Blu-
ray disků.

Skvělý zážitek z poslechu
• Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk
• Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
• Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu
• Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
• Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
• Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače
• Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
• Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina
• Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova



 Výkon 1 000 W RMS

Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk 
pro filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD 
Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk 
z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř 
nerozlišitelný od studiového masteru, takže 
slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. 
Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a 
Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu 
hudby HD.

Double Bass Sound

Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex 
a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké 
frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké 

basové zvuky. Uslyšíte nejtišší šeptání i 
nejhlubší burácení.

Full HD Blu-ray 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním 
obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. 
Technologie Active 3D využívá nejnovější 
generaci rychle přepínaného zobrazení a 
dosahuje skutečně realistické hloubky v plném 
vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku 
ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve 
svém domácím kině dosáhnete tak, že se na 
obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle 
synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé 
čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr 
z obsahu vysoké kvality vám poskytnou 
prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. 
Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk 
mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se 
nedá rozlišit od reality.

Philips MyRemote

Aplikace Philips MyRemote umožňuje využívat 
chytrý telefon nebo tablet jako dálkový ovladač 
AV výrobků společnosti Philips připojených 
k domácí síti Wi-Fi. Poskytne vám okamžitou 
možnost ovládání z libovolného místa v domě. 
Nabízí také praktické funkce, jako je například 

SimplyShare, jež umožňuje bezdrátově připojit 
a přenášet veškerou zábavu a funkci MySound 
sloužící k přizpůsobení předvoleb poslechu.

Vstup audio

Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát 
hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, 
MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení 
domácího kina. Připojte své audio zařízení 
jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si 
hudbu prostřednictvím mimořádné kvality 
zvuku systému domácího kina Philips.

Rozhraní HDMI pro filmy HD

Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, 
které přenáší digitální video ve vysokém 
rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. 
Vypuštěním převodu na analogové signály je 
zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. 
Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení 
s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí 

kabel., Stručný návod k rychlému použití, Dálkový 
ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními 
informacemi, Přehled ochranných známek, 
Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka na 
disku CD-ROM, Kabel HDMI, Anténa FM

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, 

WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresivní JPEG, PNG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD R/−RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Videí: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup 

kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro 
koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, 
Reproduktorové konektory Easy-Fit, Ethernet, 
Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná anténa FM, USB 
(pouze pro službu VOD/BD-LIVE)

• Čelní připojení: Vstup audio, Vysokorychlostní 
rozhraní USB

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 
prostřednictvím dálkového ovladače, Podpora 
titulků formátu 21:9, Dynamic Lipsync, Systém 
v pohotovostním režimu

• Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál 
(ARC), Typ obsahu, Deep color

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x 

satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
• Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–

20 000 Hz
• Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
• Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–

20 000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 4 ohm

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení 
rozlišení videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 160 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W
• Napájení: 220-240 V

Zvuk
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 1000 W
• Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Zprávy, 

Originál, Hry
• Vylepšení zvuku: Noční režim, Automatická úprava 

hlasitosti, Double Bass Sound, Regulace výšek a 
basů

• Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True 
HD, DTS-HD Master Audio Essential

• Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
• Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 

166 W
• Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 166
• Výstupní výkon subwooferu: 166 W

Tuner/příjem/vysílání
• Počet kanálů předvoleb: 40
• Pásma tuneru: FM
• Systém RDS: Název stanice

Vnější obal
• EAN: 87 12581 67990 3
• Hrubá hmotnost: 16,2 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 66,9 x 40 x 43 cm
• Čistá hmotnost: 14,66 kg
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Hmotnost obalu: 1,54 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 66,9 x 43 x 40 cm
• EAN: 87 12581 67990 3
• Hrubá hmotnost: 16,2 kg
• Čistá hmotnost: 14,66 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 1,54 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry
• Středový reproduktor (Š x V x H): 

223 x 102 x 80 mm
• Hmotnost středového reproduktoru: 0,65 kg
• Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
• Přední reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
• Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
• Hmotnost předního reproduktoru: 0,53 kg
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 56,3 x 

286,5 mm
• Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
• Hmotnost zadního reproduktoru: 2,72 kg
• Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 

100 x 1 092 x 65 mm
• Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
• Délka kabelu subwooferu: 3 m
• Hmotnost subwooferu: 3,66 kg
• Hmotnost hlavní jednotky: 2,66 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 43,5 x 5,8 x 28 cm
• Hmotnost: 2,64 kg
•
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* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových 
stránkách www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky 
společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti 
Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

