
 

 

„Philips“
DVD namų kino sistema

HTS3019
Stulbinantis, itin aiškus erdvinis garsas

Kaip tikroje kino salėje
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės filmais savo pačių svetainėje. Klausykitės aukštos kokybės 
daugiakanalio erdvinio garso iš USB atmintinių ir beveik iš bet kokio tipo disko.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą
• „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
• Pažangus D klasės stiprintuvas kompaktiškam, galingam garsui

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais
• „USB Media Link“ medijos atkūrimui iš USB atminties tvarkiklių

Paprasta nustatyti
• RGB, jungiamas per vieną SCART jungtį, užtikrina aukštos kokybės vaizdą
• „Easy-fit™“ jungtys su spalvų kodavimu paprastam nustatymui

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus
• „DivX Ultra Certified“ užtikrina geresnį „DivX“ vaizdo įrašų atkūrimą
• Integruotas FM imtuvas
• Atkuria „DivX“, MP3, WMA ir skaitmeninių fotoaparatų JPEG nuotraukas
• Atkuria CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 „DivX Ultra Certified“
„DivX“ palaikymas – galite mėgautis „DivX“ 
koduotais vaizdo įrašais patogiai įsitaisę savo 
svetainėje. „DivX“ formatas yra MPEG4 standartu 
paremta vaizdų glaudinimo technologija, kurią 
naudojant galima išsaugoti didelius failus, pvz., filmus, 
anonsus ir muzikinius vaizdo klipus, tokiose 
laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai. 
„DivX Ultra“ suderina „DivX“ atkūrimą su puikiomis 
funkcijomis, tokiomis kaip integruoti subtitrai, keleto 
kalbų garsas, keletas takelių ir meniu, viename 
patogiame failų formate.

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“
Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina 
išorinio dekoderio poreikį, apdorodamas visus šešis 
garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio 
garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę 
realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo 5 aplinkos 
apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.

Pažangus D klasės stiprintuvas
Pažangus D klasės stiprintuvas kompaktiškam, 
galingam garsui

RGB, jungiamas per SCART
RGB SCART yra laidinė jungtis, užtikrinanti aukštos 
kokybės vaizdo išvesties prijungimą.

Grokite viską
Leiskite beveik bet kurį medijos formatą – ar tai būtų 
„DivX“, MP3, WMA ar JPEG. Mėgaukitės 
neprilygstamomis atkūrimo funkcijomis ir puikiomis 
galimybėmis rodyti medijos failus savo televizoriaus 
arba namų kino sistemos ekrane – patogiai įsitaisę 
savo svetainėje.

Grokite viską
Leiskite beveik bet kokį diską – ar tai būtų CD, 
(S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-
RW ar DVD+R DL. Mėgaukitės nepralenkiamu 
lankstumu ir patogumu, atkurdami visus savo diskus 
vienu įrenginiu.

„Easy-fit™“ jungtys
Spalvomis koduotos jungtys yra paprastas ir patogus 
būdas prie namų pramogų sistemos pagrindinio 
įrenginio prijungti garsiakalbius ir žemųjų dažnių 
kolonėlę. Paprasčiausiai kištukus įkiškite į 
atitinkamos spalvos jungtis, esančias pagrindinio 
įrenginio galinėje dalyje.
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• Priekinės / šoninės jungtys: USB
Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz

Garsas
• Bendra galia (RMS): 200 W
• Išvesties galia (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dažninė charakteristika: 180–18 000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 60 dB
• Garso sistema: „Dolby Digital“, „Dolby Prologic 

II“, Stereo
• Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis 

garsiakalbis, Nakties režimas
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, 

Koncertas, Drama, Žaidimai, Poilsis, Rokas, 
Sportas

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-Video, CD/SVCD diskas su 
vaizdo įrašais

• Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, 
MPEG4

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 
NTSC

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: Garso CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, 

Demonstracija su muzika

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 

FM antena, AUX įvestis, Lengvai prispaudžiamos 
garsiakalbio jungtys, „Scart“

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

režimu: < 1 W
• Energijos sąnaudos: 40 W

Garsiakalbiai
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso 

diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 

000 Hz
• Pagrindinis garsiakalbis: Dengtas magnetu
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso 

diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
• Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 6,5 in didelio 

efektyvumo garsiakalbis
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvus
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 45–

150 Hz

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, CVBS vaizdo laidas, FM antena, Vartotojo 
vadovas, Greitos pradžios vadovas, Tarptautinės 
garantijos lapas

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

360 x 55 x 332 mm
• Komplekto svoris: 2,64 kg
• Erdvinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

100 x 100 x 75 mm
• Erdvinio garsiakalbio svoris: 0,47 kg
• Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

100 x 100 x 75 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 0,66 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 

123 x 310 x 369 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,875 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

564 x 302 x 380 mm
• Svoris su pakuote: 11,3 kg
•
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