
 

 

Philips
Domáce kino 5.1

DVD

HTD3500
Výkonný priestorový zvuk

z kompaktných reproduktorov
Preneste energiu kina priamo do svojej domácnosti! Systém Philips HTD3500/12 rozpumpuje krv v 

žilách vašej domácej zábavy prostredníctvom otvorených budičov reproduktorov prinášajúcich kvalitný 

priestorový zvuk a zvýšenia rozlíšenia obrazu z disku DVD až na 1080p cez HDMI, takže dosiahnete 

obraz blížiaci sa kvalite HD.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
• Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu
• Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného 

diaľkového ovládania
• HDMI pre video vo vysokom rozlíšení
• Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma
• Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia



 Výkon 300 W RMS

Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy 
a hudbu

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového 
zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu 
kvalitu priestorového zvuku s realistickými 
priestorovými prvkami.

Zvukový vstup

Zvukový vstup umožňuje jednoducho 
prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/
iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku 
cez jedno pripojenie k domácemu kinu. 
Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie 

do konektora zvukového vstupu a 
vychutnávajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite 
domáceho kina Philips.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou 
jedného diaľkového ovládania ovládať viacero 
zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či 
Blu-ray, televízory a podobne. Používa 
protokol HDMI CEC, čo je priemyselný 
štandard na zdieľanie funkcií medzi 
zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. 
Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne 
ovládať všetky pripojené zariadenia 
podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie 
ako pohotovostný režim a prehrávanie možno 
teraz ovládať úplne pohodlne.

HDMI pre filmy v HD

HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré 
prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj 
digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod 
na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť 
obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez 
rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz 
budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom 

rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a 
realistickejší obraz.

Prehrá všetko

Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah 
mediálnych zariadení, ktorý si budete želať – či 
už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení 
USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie 
skvelých možností prehrávania a luxus 
zdieľania mediálnych súborov na televízore a 
systéme domáceho kina.

Moderný dizajn
Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho 
domáceho prostredia

Viditeľné budiče reproduktorov

Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú 
výkonný priestorový zvuk
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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), 

Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
• Výstupný výkon kockových reproduktorov: 5 x 

50 W
• Výstupný výkon subwoofera: 50 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 5 x kockové reproduktory
• Budiče v jednom kockovom reproduktore: 1 x 2,5" 

woofer
• Frekvenčný rozsah kockových reproduktorov: 150 

- 20k Hz
• Celková impedancia kockových reproduktorov: 

4 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm

Pripojiteľnosť
• Predné prípojky: Music iLINK, USB
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Konektory 

reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného 
videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Výstup 
HDMI 1.4 (ARC), Pevná FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim 
jedným dotykom, Prechod signálu 
prostredníctvom diaľkového ovládania, 
Pohotovostný režim systému

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Formát súborov
• Audio: mp3, wma
• Obraz: JPEG
• video: avi, divx, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: JPEG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon
• Spotreba energie: 55 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 2 40 kg
• Stredný reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 

89 mm
• Hmotnosť stredného reproduktora: 0,28 kg
• Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
• Predný reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
• Hmotnosť predného reproduktora: 0,28 kg
• Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
• Zadný reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
• Hmotnosť zadného reproduktora: 0,28 kg
• Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
• Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 2 m
• Hmotnosť subwoofera: 2,5" kg
• Balenie (Š x V x H): 520 x 310 x 377 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 9 kg

Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: STS3001 Stojan na 

reproduktor
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový 

napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne 
ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, 
Používateľská príručka na disku CD-ROM, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

36 x 21,8 x 32,5 cm
• Hmotnosť: 2,8 kg

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

38,3 x 52,4 x 32,4 cm
• Hmotnosť brutto: 7,67 kg
• Hmotnosť netto: 6,56 kg
• Hmotnosť obalu: 1,11 kg
• EAN: 87 12581 64831 2

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 1
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,3 x 32,4 x 52,4 cm
• Hmotnosť brutto: 7,67 kg
• Hmotnosť netto: 6,56 kg
• Hmotnosť obalu: 1,11 kg
• EAN: 87 12581 64831 2
•
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