
 

 

Philips
Sistema digital receptor AV

HTR3464
Amplifique e simplifique o seu 

entretenimento em casa
Está a pensar em transformar o seu leitor ou gravador de DVD num sistema de entretenimento em 

casa completo? Basta sincronizá-los com este elegante sistema receptor digital, para ter uma experiência 

de áudio/vídeo semelhante à de uma sala de cinema e uma reprodução musical precisa.

Ligue e desfrute de várias fontes
• Múltiplas entradas digitais para som de qualidade de outras fontes
• Sintonizador FM incorporado
• A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis

Dá vida ao áudio
• Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente
• Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

Configuração e utilização fáceis
• Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas
• Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores



 Múltiplas entradas digitais
Múltiplas entradas digitais para som de qualidade de 
outras fontes

Amplificador avançado de classe D
Amplificador avançado de classe D para som 
compacto e potente

DTS, Dolby Digital, ProLogic ll
Um descodificador DTS e Dolby Digital integrado 
elimina a necessidade de um descodificador externo 
ao processar todos os seis canais de informação 
áudio para proporcionar uma experiência de som 
surround e uma sensação espantosamente natural de 
realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic 
II proporciona cinco canais de processamento 
surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Sintonizador FM incorporado
Sintonizador FM incorporado

Ligação MP3
A Ligação MP3 permite a reprodução de ficheiros 
MP3 no seu sistema de cinema em casa directamente 
a partir do seu leitor de música portátil. Basta ligar o 
leitor de MP3 à tomada de ligação MP3 incorporada 
e desfrutar da elevada qualidade de som oferecida 
pelo sistema Philips. A Ligação MP3 traz o 
entretenimento portátil ao conforto da sua sala.

Configuração rápida e fácil
Configuração rápida e fácil para instalação sem 
problemas

Conectores Easy-fit™
Os conectores codificados por cores oferecem uma 
solução simples e fácil para ligar os altifalantes e o 
subwoofer à unidade central do sistema de 
entretenimento em casa, através da simples ligação 
dos conectores na respectiva interface colorida na 
parte traseira e central da unidade.
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Destaques
• Limites de freq do subwoofer: 40 - 150 Hz • Peso: 0 kg
•

Som
• Potência de saída total: 600 W
• Potência de saída (RMS): 6 x 115 W
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Frequência de resposta: 150 - 18000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 60 dB
• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Estéreo
• Melhoramento do Som: Controlos de Graves e 

Agudos, Amplificador Digital de Classe "D", Modo 
Nocturno

• Definições do Equalizador: Concerto, Drama, 
Acção, Classic, Rock, Jogos, Desporto

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM
• RDS: Nome da Estação
• Número de canais áudio predefinidos: 40

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Saída auscultador, 

Entrada MP3
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Conect. de 

altifal. fáceis de encaixar, Antena FM, Entrada 
coaxial digital, Entrada óptica digital

Potência
• Alimentação: 120/230 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
• Consumo de energia: 100 W

Altifalantes
• Limites freq do altifalante satélite: 150-20000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 4 ohm
• Controladores altifalante satélite: Woofer full 

range de 3"
• Altifalante Central: 3 sentidos, Com revestimento 

magnético
• Controladores do altifalante central: Tweeter 1 x 

2", Woofers 2 x 2,5"
• Impedância do altifalante central: 8 ohm
• Limites freq central: 150-20000 Hz
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de 

alta eficiência
• Impedância do subwoofer: 8 ohm

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo áudio, Cabo áudio 

digital coaxial, Manual do Utilizador, Antena FM, 
Cabo de alimentação, Manual de início rápido, 
Telecomando, Folheto de garantia World Wide, 
Cabo de entrada de linha MP3

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

435 x 58 x 360 mm
• Peso do conjunto: 2,8 kg
• Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 

103 x 203 x 71 mm
• Peso do Altifalante Surround: 0,45 kg
• Dimensões do altifalante central (L x A x P): 

440 x 105 x 75 mm
• Peso do altifalante central: 1,29 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

163 x 363 x 369 mm
• Peso do subwoofer: 5,08 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

555 x 515 x 310 mm
• Peso incl. Embalagem: 14 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 38950 5
• Peso bruto: 14,635 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

52 x 35,8 x 54,5 cm
• Peso líquido: 12,41 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 2,225 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

52 x 54,5 x 35,8 cm
• EAN: 87 12581 38950 5
• Peso bruto: 14,635 kg
• Peso líquido: 12,41 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 2,225 kg

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
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