
 

 

Philips
2.1 DVD система за 
домашно кино

HDMI ARC и USB
300 W

HTD3200
Чист съраунд звук

от компактни високоговорители
Наслаждавайте се на филмите, музиката и телевизията с реалистичен съраунд звук с 
откритите мембрани на високоговорителите и с подобряването на DVD видеото до 1080p 
през HDMI за картина с почти висока детайлност, с DVD плейъра Philips HTD3200.

Прекрасно изживяване при слушане
• 300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
• Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

• HDMI за HD филми и качество на картината
• Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор



 300 W RMS мощност

300 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.

Аудио вход

С аудио входа е лесно да слушате музика 
директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 
плейър или лаптоп чрез лесно свързване към 
системата за домашно кино. Просто 
свържете вашето аудио устройство към 
аудио входа и се наслаждавайте на вашата 
музика с превъзходното качество на звука 
на системата за домашно кино Philips.

Виртуален съраунд звук

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава 
богат и поглъщащ обемен звук от по-малко 
от 5-канална възпроизвеждаща система. 
Силно усъвършенстваните пространствени 
алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите 
характеристики, които възникват в идеална 
среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки 
висококачествен стерео източник се 
превръща във вярно възпроизвеждан, 
многоканален обемен звук. Не е 
необходимо да купувате допълнителни 
тонколони, кабели или стойки за 
високоговорители, за да оцените 
изпълващия помещението звук.

EasyLink

EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства, например DVD 
плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона 
SoundBar, система за домашно кино и 
телевизори и др. с едно дистанционно 
управление. Използва стандартния 
протокол HDMI CEC за споделяне на 
функции между устройствата чрез HDMI 
кабела. С едно натискане на бутон можете 
да управлявате едновременно всички 
свързани устройства с възможности за 
HDMI CEC. Функциите като готовност и 
възпроизвеждане сега може да се 
изпълняват с удивителна лекота.

HDMI за HD филми

HDMI е директна цифрова връзка, която 
може да пренася висококачествено 
цифрово видео, както и цифрово 
многоканално аудио. Като премахва 
преобразуването в аналогови сигнали, тя 
осигурява идеално качество на картината и 
звука, напълно изчистени от шум. Филмите 
със стандартна разделителна способност 
вече могат да се изживеят с истинска висока 
детайлност - с гарантирано повече детайли 
и по-реалистична картина.

Модерен дизайн
Модерен дизайн, допълващ вашия домашен 
интериор

Възпроизвежда всичко

Възпроизвеждайте практически всеки диск 
и всички мултимедийни устройства, които 
искате - били те DVD, VCD, CD или USB 
устройства. Убедете се в ненадминатото 
удобство на големите възможности за 
възпроизвеждане и в лукса да показвате 
мултимедийните си файлове на телевизора 
или на системата за домашно кино.
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Звук
• Звукова система: Dolby Digital 5.1
• Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, 
Новини, Оригинални

• Подобрение на звука: Нощен режим
• Изходна мощност на кубичния 
високоговорител: 2 x 75 W

• Изходна мощност на събуфъра: 150 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 300 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 кубични 
високоговорителя

• Мембрани в 1 кубичен високоговорител: 1 x 2,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 8 ома

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-

R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, 
SVCD, VCD

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 

1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Файлов формат
• Аудио: mp3, wma
• Картина: JPEG
• Видео: avi, divx, mpeg, mpg

Възможности за свързване
• Предни изводи за свързване: Music iLINK, USB
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Съединители на говорителите за поставяне с 
щракване, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), 
Фиксирана FM антена

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на 
аудио, Автоматично задаване на аудио входове, 
Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 
управление - команди през домашната мрежа, 
Готовност на системата

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40

Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Стойка за 
високоговорители STS3001

• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Листовка с правна 
информация и информация за безопасност, 
Списък с търговски марки, Ръководство за 
потребителя на CD-ROM, Листовка с гаранция 
за цял свят

Захранване
• Потребявана електроенергия: 55 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 58 x 

325 мм
• Тегло на главното устройство: 2,40 кг
• Кубичен високоговорител (Ш x В x Д): 84,5 x 89 

x 89 мм
• Тегло на кубичния високоговорител: 0,28 кг
• Кабел за кубичния високоговорител: 3 м
• Събуфър (Ш x В x Д): 195 x 265 x 265 мм
• Дължина на кабела на събуфъра: 2 м
• Тегло на събуфъра: 3,20 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 520 x 310 x 377 мм
• Тегло вкл. опаковката: 9 кг
•
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