
 

 

„Philips“
5.1 namų kinas

DVD

HTD3500
Galingas erdvinis garsas

Namų kino sistema
Mėgaukitės kino salės garsu namuose! „Philips“ namų kino sistema HTD3500/12 su atvirais 
garsiakalbių pagrindiniais įrenginiais atkuria galingą erdvinį garsą, o DVD vaizdo įrašų 
konvertavimo į 1080p raiškos per HDMI leidžia mėgautis HD kokybei prilygstančiais vaizdais.

Puikūs klausymosi pojūčiai
• 300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
• „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
• Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
• HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
• Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
• Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui
• Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką



 300W RMS galia

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui 
ir muzikai

„Dolby Digital“

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis 
daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ 
pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą 
garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį 
garsą.

Garso įvestis

Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai 
iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba 
nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su 

jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai 
prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties 
lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ 
namų kino garso kokybe.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis 
prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, 
„SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir 
televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis 
naudoja HDMI CEC industrinio standarto 
protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu 
per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu 
galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą 
vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias 
funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

HDMI aukštos raiškos filmams

HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri 
perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo 
įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. 
Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, 
ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio 
triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmais 

galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška - 
užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius 
vaizdus.

Grokite viską

Virtualiai leiskite bet kokį diską bet kuriame 
medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. 
Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir 
dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje 
ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

Modernus dizainas
Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

Atviri garsiakalbiai

Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį 
garsą
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Garsas
• Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, 

Žinios, Originalas
• Garsumo gerinimas: Nakties režimas
• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
• „Cube“ garsiakalbio išvesties galia: 5 x 50 W
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 50 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 300 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: 5 x „Cube“ garsiakalbiai
• Difuzorių skaičius „Cube“ garsiakalbyje: 1 x 2,5 in 

garsiakalbis
• „Cube“ garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 

20k Hz
• „Cube“ garsiakalbio pilnutinė varža: 4 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in 

garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Prijungimo galimybė
• Priekinės jungtys: „Music iLINK“, USB
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Spustelėjimu 

prijungiamos garsiakalbių jungtys, Kompozitinė 
vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, 
HDMI 1.4 išvestis (ARC), Fiksuota FM antena

Patogumas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, 

Automatinis garso įvesties kartografavimas, 
Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas 
vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - 
„Passthrough“, Sistemos budėjimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: MP3, WMA
• Vaizdas: JPEG
• Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: JPEG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdas / ekranas
• Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 55 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 58 x 

325 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 2,40 kg
• Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 84,5 x 89 x 

89 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 0,28 kg
• Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
• Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 84,5 x 89 x 

89 mm
• Priekinio garsiakalbio svoris: 0,28 kg
• Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
• Galinis garsiakalbis (P x A x G): 84,5 x 89 x 89 mm
• Galinio garsiakalbio svoris: 0,28 kg
• Galinio garsiakalbio laido ilgis: 7 m
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 160 x 267,5 x 

265 mm
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 2 m
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,5 kg
• Pakuotė (P x A x G): 520 x 310 x 377 mm
• Svoris su pakuote: 9 kg

Priedai
• Suderinami priedai: STS3001 garsiakalbio stovas
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Maitinimo 

laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis 
valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, 
Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas CD diske, 
Tarptautinės garantijos lapas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

36 x 21,8 x 32,5 cm
• Svoris: 2,8 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

38,3 x 52,4 x 32,4 cm
• Bendras svoris: 7,67 kg
• Grynasis svoris: 6,56 kg
• Pakuotės svoris: 1,11 kg
• EAN: 87 12581 64831 2

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Outer carton (L x W x H): 38,3 x 32,4 x 52,4 cm
• Bendras svoris: 7,67 kg
• Grynasis svoris: 6,56 kg
• Pakuotės svoris: 1,11 kg
• EAN: 87 12581 64831 2
•
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