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Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie

Zvuk
• Celkový výstupný výkon: 200 W
• Výstupný výkon (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 180 - 18 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 60 dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 

triedy "D", Nočný režim
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Kreslené filmy, 

Klasické, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Lounge, 
MTV, Správy, Párty, RnB, Rock, Športy

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/

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

• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Formát kompresie: MP3, WMA

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, 

Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa 

(CVBS), FM anténa, Anténa AM/MW, TV vstup 
(audio, konektor), Vstup Aux, Konektory 
reproduktora Easy-Fit, Komponentný video 
výstup

Príkon
• Napájanie: 110-240 V, 50/60 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Reproduktory
• Budiče satelitného reproduktora: 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 

000 Hz
• Stredný reproduktor: Magneticky tienený
• Meniče stredného reproduktora: 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Celkový odpor stredného reproduktora: 8 ohm
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 

000 Hz
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový 

reproduktor
• Typ subwoofera: Pasívny
• Odpor subwoofera: 8 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve 

batérie AAA, CVBS videokábel, FM anténa, AM 
anténa, Manuál používateľa, Stručná príručka 
spustenia, Záručný list pre celosvetovú záruku, 
Sieťový napájací kábel

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

360 x 55 x 332 mm
• Hmotnosť prístroja: 2,6 kg
• Rozmery priestorového reproduktora 

(Š x V x H): 100 x 95 x 83 mm
• Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,52 kg
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

100 x 95 x 83 mm
• Váha stredného reproduktora: 0,59 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 131 x 315 x 386 mm
• Váha subwoofera: 3,62 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

570 x 310 x 392 mm
• Váha vrátane balenia: 11 3 kg
•

DVD systém domáceho kina
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-02-12

Verzia: 2.0.14

12 NC: 8670 000 28048
EAN: 87 12581 32207 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
HTS3

Najdôlež

Prehrá vš
Prehrá v po
CD, (S)VCD
RW alebo D
flexibilitu a 
na jednom 

Prehrá vš
Prehrá v po
DivX, MP3
neprekonat
a luxus zdie
systéme do

Dolby Di
Vstavaný de
externého d
kanálov zvu
priestorovéh
a dynamick
kanálov pri
stereofónne

12-bitové
12-bitový vi
signálu na a
autentickej 
jemnejšie st
obraz. Obm
mimoriadne
projektorov

Pokročilý

Konektor
Farebne od
pohodlné ri
k centrálne
Jednoducho
na zadnú č
000/51

itejšie f

etko
dstate akék
, DVD, DV
VD+R DL.

pohodlie pr
zariadení.

etko
dstate akýk
, WMA aleb
eľné pohod
ľania medi

máceho kin

gital a Pro
kóder Dolb
ekódera sp
kovej inform
o zvuku a a
ú realitu. D
estorového 
ho zdroja.

/108 MHz
deo DAC je
nalógový si
kvality obra
upňovanie f
edzenie be
 zreteľné p
.

 zosilňov

y Easy-fit
líšené kone
ešenie pripo
j jednotke d
 zapojíte ko
asť centráln
oľvek požadované typy diskov - 
D+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-
 Vyskúšajte neprekonateľnú 
i prehrávaní všetkých typov diskov 

oľvek požadovaný formát médií - 
o JPEG. Vyskúšajte 
lie skvelých možností prehrávania 
álnych súborov na televízore a 
a - v pohodlí vlastnej obývačky.

 Logic II
y Digital eliminuje potrebu 
racovaním všetkých šiestich 
ácie, poskytuje zážitok z 
ž šokujúco prirodzené prostredie 

olby ProLogic II poskytuje päť 
spracovania z akéhokoľvek 

 video DAC
 vynikajúci konvertor digitálneho 
gnál, zachováva každý detail 
zu. Ukazuje nepatrné tiene a 
arieb, čo dáva živší a prirodzenejší 
žných 10-bitových DAC sa stalo 
ri používaní veľkých obrazoviek a 

ač triedy D

™
ktory poskytujú jednoduché a 
jenia reproduktorov a subwooferu 
omáceho zábavného systému. 
nektory podľa príslušných farieb 
ej jednotky.
unkcie

http://www.philips.com

